PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL 2 DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MAR.

I.DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte de serveis és el servei de l’escola bressol municipal 2 situada al Rial
de sa Clavella, 117 d’Arenys de Mar Aquest servei va destinat a l’educació infantil de 0 a 3 anys.
Aquest servei inclou a més de l’escolarització, els serveis complementaris de menjador, acollida i
permanències.
Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions del present plec de
clàusules administratives, als plecs de prescripcions tècniques i als reglaments i instruccions que
pugui dictar l’Ajuntament en aquest àmbit i a la normativa que sigui d’aplicació.
El servei objecte del contracte és i serà en tot moment de titularitat de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar. Per tant, corresponen a aquesta administració les potestats de direcció, inspecció i control de la
seva prestació per preservar-ne el seu bon funcionament.
2. Codificació de l’objecte del contracte
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel
qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE
del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la
revisió del CPV, és:
80110000-8 Serveis d’Ensenyament Preescolar.
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3. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte
La necessitat que es pretén cobrir amb el contracte és garantir els drets de l'infant a l'educació en condicions
d'igualtat d'oportunitats en la primera infància, aquest dret comença quan neix l'infant i està vinculat al dret
d'aquest infant a assolir el màxim nivell de desenvolupament possible.
Aquesta educació ha d'estar encaminada a desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i
física dels infants fins al màxim de les seves possibilitats. La responsabilitat primordial en la criança i el
desenvolupament de l’infant correspon als pares, però s’obliga els estats a la creació d'institucions i serveis
que ajudin les famílies en la cura dels infants, posant l’èmfasi en els infants més petits perquè tinguin garantit
l'accés a programes i serveis educatius, especialment els grups més vulnerable perquè els programes
d'educació de qualitat poden repercutir de forma molt positiva en la transició, amb èxit, dels infants petits a
l'escola primària, en les seves fites educatives i en la seva integració social a llarg termini.
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Així doncs, l’assistència dels infants als recursos educatius 0-3 és beneficiosa per l'infant i la família, no
només pel suport assistencial, que cal perquè els progenitors puguin conciliar la seva vida laboral amb
l’educació dels seus fills, sinó que, educativament i pel desenvolupament de l’infant, assistir a escola una
escola bressol significa relacionar-se amb altres companys i establir uns "preconeixements" que l'ajudaran el
seu desenvolupament futur.
És per això, que mesures com la tarifació social en les quotes d’escolarització van encaminades a garantir, en
la mesura del possible, l’accés de tots els infants a recursos educatius com l’escola bressol, més enllà de la
situació socioeconòmica de les famílies, tot i les restriccions de la principal font de finançament per part de
la Generalitat.
L’Ajuntament d’Arenys de mar considera cabdal l'educació infantil de primer cicle, però no disposa de
mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili
mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.
4. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
-
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-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en el que
sigui d’aplicació.
RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic. (en endavant LCSP).
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades
anteriorment.
Llei 25/2013 de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic; llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya i la seva normativa de desplegament.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
la normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball, bàsicament recollida en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament reglamentari (RD 39/1997) i en
disposicions mínimes de seguretat i salut.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets
digitals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de protecció de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb sotmetiment
exprés a la normativa nacional i de la Unió Europea que, en matèria de protecció de dades, pugui
resultar aplicable.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada por la Llei Orgànica 8/2013, de 9
de desembre, para la millora de la qualitat educativa, LOMCE.
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-

-

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la infància i l’adolescència,
respecte a professions o oficis o activitats que impliquin contacte amb menors.
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil,
Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil,
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, Decret 155/2010, de 2 de
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent,
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de
dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en la seva
execució, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions tècniques, els següents documents, que tindran el caràcter d’essencials:
-

L’oferta del contractista.
El compromís d’adscripció de tots els mitjans materials i personals necessaris per dur a terme la
prestació en la forma prevista en el plec.
El document on es formalitzi el contracte.
Les millores que hagi ofert l’empresa adjudicatària i que hagin estat acceptades per l’Ajuntament
d’Arenys de Mar.
La memòria informe justificatiu de la contractació

5. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
1. Pressupost BASE de licitació
S’estableix un pressupost base de licitació per a la gestió i execució de la totalitat dels serveis de l’Escola
Bressol 2 com a màxim de 279.463, 81 € IVA exclòs, segons el pressupost desglossat que consta en els
PPT.
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En el cas que l’adjudicatari estigués exempt d’IVA haurà de presentar el certificat expedit per la delegació
d’Hisenda de reconeixement d’entitat o establiment de caràcter social.
El pressupost màxim inclou el preu del servei d’escolaritat pel curs sencer, comprès entre els dies 1 de
setembre i el 31 d'agost de l'any següent, ambdós inclosos, i per a que estiguin en funcionament totes les
aules disponibles (5 aules) i 74 places, en el cas que hi hagi inscripcions suficients i amb l’import màxim.
També inclou l’import màxim del cost del servei de menjador que es preveu en cas del nombre màxim
d’alumnes matriculats al servei. La contractació doncs, s’adaptarà al nombre d’alumnes matriculats i als
usuaris que utilitzin el servei de menjador. Per tant, els pressupostos s’han calculat en 3 supòsits, tenint en
compte que com a mínim el centre ha de tenir en funcionament una aula de cada nivell (P0, P1 i P2):
1.
2.
3.

Pressupost 3 aules: 1 de 0 a 1 any, 1 de 1 a 2 anys i 1 de 2 a 3 anys
Pressupost d’afegir una 4ª aula
Pressupost d’afegir una 5ª aula

Pel que fa als costos anuals del servei, es desglossen de la següent manera:
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3 aules

4 aules

5 aules

COSTOS

203.002,99

233.069,75

253.160,38

PERSONAL DOCENT

130.127,48

157.227,35

174.880,78

ALTRES DESPESES DE PERSONAL

2.900,00

2.900,00

2.900,00

GESTIÓ DEL CENTRE

8.154,77
39.070,00

8.154,77
39.070,00

8.154,77

1.000,00
3.000,00

1.000,00

SUBMINISTRAMENTS

1.000,00
3.000,00

MATERIAL I EQUIPAMENT

7.260,00

8.525,00

9.825,00

BENEFICI INDUSTRIAL 6%

11.490,74

13192,62

14.329,83

MANTENIMENT
ASSEGURANCES

39.070,00
3.000,00

2. Preu anual del contracte
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu màxim anual, tot i que únicament
obtindrà puntuació, d’acord amb els criteris de valoració l’oferta que disminueixi aquests preus, no es
puntuarà l’oferta que l’iguali. L’IVA a aplicar caldrà indicar-lo mitjançant partida independent.
El preu anual del contracte es el següent:
1.
3 aules: 203.002,99 €
2.
Preu 4ª aula: 30.066,76 €
3.
Preu 5ª aula: 20.090,63 €
Import màxim anual del contracte pel servei de menjador:
1.
Si hi ha 3 aules en funcionament: 20.235,6€
2.
Si hi ha 4 aules en funcionament: 23.608,2€
3.
Si hi ha 5 aules en funcionament: 26.303,43 €
El preu unitari màxim, en concepte d’adquisició d’aliments i gestió del menjador, per nen/a serà de 3,65
euros, IVA exclòs.

Pel que fa a l’import màxim anual del cost de menjador, l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'esmentat
import en atenció al nombre d'alumnes en cada període, per la qual cosa els imports a satisfer per
l'administració com aportació econòmica podria ser una quantitat inferior a l’import màxim indicat, perquè
dependrà del nombre d’usuaris que faci us del servei, facturant-se únicament els àpats realment subministrats
.
El pressupost, doncs, tindrà tres supòsits, per a 3, 4 o 5 aules i inclourà la totalitat del contracte i totes les
despeses i costos accessoris exigits en aquest plec de condicions. En qualsevol cas, a l’oferta econòmica
presentada pels licitadors s’entendrà inclòs:
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A més l’Ajuntament satisfarà l’Iva corresponent per aquest concepte.






El servei de l’escola bressol per a 3, 4 i 5 aules amb els serveis complementaris que li són propis:
menjador, acollida i / o permanència.
Les despeses de funcionament detallades al PPT.
Les despeses inherents a la gestió del servei (neteja, telèfon, electricitat).
L’import de les càrregues laborals de tot ordre.
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Les despeses generals i el benefici industrial.
L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene en el treball,
i els honoraris corresponents.
Les despeses corresponents al control de qualitat.
Les despeses de licitació i formalització del contracte.
La imposició fiscal derivada de l’adjudicació i de l’activitat de l’adjudicatària en la seva execució.
Totes aquelles despeses derivades de les obligacions de l’adjudicatària previstes en els plecs de
clàusules administratives i tècniques.

Aquest pressupost d’explotació no serà objecte d’actualització i es mantindrà inalterable durant tot el termini
contractual del contracte amb l’excepció dels supòsits de modificacions del contracte.
Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i en la resta
de documentació contractual no inclouen l’import de l’impost sobre el valor afegit que s’haurà de fer constar,
si s’escau, com a partida independent.
En els preus es consideraran inclosos els tributs, taxes i 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 fins al final de la prestació.
3. Consignació pressupostària.
Preu/any
Escola bressol

2020(set-

Preu màxim/any
Menjador

10%IVA(només
sobre
servei
menjador

Total anual
IVA inclòs

Aplicació
Pressupostària

84.386,79

9.564,88

956,49

94.908,16

70 3230 22799

168.773,59

16.738,55

1.673,85

187.185,99

70 3230 22799

des)

2021(gen
-ago)

4. Valor estimat del contracte

Teresa Icardo Paredes

Signatura 1 de 1

07/05/2020 TAG Secretaria

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article l’art. 101 de la LCSP és de
1.158.455,52€, IVA exclòs. En aquest import s’ha tingut en compte el cost anual per la capacitat màxima de
5 aules, el cost del servei de menjador per 5 aules, la totalitat de pròrrogues previstes i la possibilitat de
modificació del contracte que preveu el PPT. En aquest darrer cas, atès que es desconeix l’import
d’adjudicació, s’ha comptabilitat el 20% en relació al preu per 3 aules de licitació.
6. Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació és l’Alcalde/ssa, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona de la
LCSP al tractar-se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost,
ni els 6.000.000 d’euros, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual de durada superior a quatre anys,
no superant l’import acumulat de totes les seves anualitats els percentatges anteriors. No obstant, dita
competència es troba delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2019/1114, de
data 4 de juliol.
Atès que cal iniciar la prestació de forma immediata als efectes d’iniciar la prestació coincidint amb l’inici
del curs escolar, és a dir, a primer de setembre, es preveu l’avocació de la competència a l’alcaldia per la
tramitació del present expedient.
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7. Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de UN any a comptar des del dia següent al de formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable d’any en any per un termini màxim de 3 anys més.
8. Període d’aclariments.
S’estableix un termini de set dies hàbils immediatament posteriors a la publicació del plec en el perfil del
contractant durant els quals els licitadors, dins de la fase preparatòria, poden demanar els aclariments que
estimin pertinents en relació al seu contingut. Les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran en el
perfil del contractant.
9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’expedient per l’adjudicació del servei es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en procediment
obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració, essent en més del 51% criteris de
qualitat, en virtut d’allò que estableix l’article 145 I 146 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP). Aquest contracte estarà subjecte a regulació harmonitzada en ser el valor estimat superior a
221.000 euros, i, tot i trobar-se inclòs el servei objecte de la contractació dins dels específics enumerats en
l’Annex IV, d’acord amb el que estableix l’article 22.c) de la LCSP, la quantia del valor estimat és superior a
750.000€.
10.Ús de mitjans electrònics.
D’acord amb les previsions establertes a la DA 15 de la LCSP i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i
comunicacions que es facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte
entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran amb mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
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La presentació d’ofertes també s’efectuarà mitjançant la utilització de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics, concretament amb la utilització de l’eina de Sobre Digital i en la forma indicada a la clàusula 14
del present plec.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa
a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis
de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=
arenys+de+mar&idCap=19312738&ambit).
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació
i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de
licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
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publicació de la informació publicada.
Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores
amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten
l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital
requerit.
Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà mitjançant signatura
electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un
certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.
11.Despeses per renúncia o desistiment.
En cas de renúncia o desistiment del licitador, aquest no tindrà dret a compensació per les despeses en què
hagi incorregut.
12.Capacitat:
Podran prendre part en el procediment obert les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari,
espanyoles o estrangeres, que es trobin en possessió de la plena capacitat per obrar, l’activitat de les quals
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, i no es trobin incurses dintre d’alguna de les prohibicions
per a contractar que estableix l’article 71 de la LCSP, i no es trobin en alguns dels supòsits de la Llei 5/2006,
de 10 d’abril, de Regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, i de la Llei 53/1984, de 26 de setembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques o es tracti de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juliol, de Règim Electoral General, en els termes establerts en la mateixa.
Com a criteri d’admissió pel que fa a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional caldrà acreditar
el que es preveu a la clàusula 15 del present plec.
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Les empreses i professionals no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea presentaran llurs documents
constitutius de forma oficial traduïts al català o castellà i hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació la
seva capacitat d’obrar, d’acord amb el que estableixen els dits articles 84 i 85 de la LCSP, això com la seva
inscripció en un registre professional, en les condicions que prevegi la legislació de l’Estat on estiguin
establertes.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea
o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic s’acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts.
Els empresaris estrangers que no siguin membres de la Comunitat Europea acreditaran la seva capacitat
d’obrar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, i acreditaran la seva
solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb el que es preveu en aquest plec.
No podran concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques relatives a aquest contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a
la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
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Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no
falseja la competència.
L’Ajuntament podrà contractar també amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment (UTE) a
aquest efecte, d’acord amb els requisits de l’article 69 de la LCSP, que s’obligaran solidàriament davant de
l’administració.
Les unions temporals d’empresaris, en la seva oferta, indicaran els noms i circumstàncies dels que la
constitueixin i la participació de cadascuna, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. La durada de la unió serà
coincident amb la del contracte i fins a la seva extinció.
Prèviament a la signatura del contracte, i en cas de resultar adjudicataris, hauran de formalitzar l’agrupació
d’empresaris en escriptura pública, quedant obligats solidàriament, i hauran de nomenar un representant o
apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que del
contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que
puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.
Els requisits de capacitat, i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de
presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no
falseja la competència.
13.Solvència
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El licitador que resulti proposat com a adjudicatari estarà obligat a acreditar la seva solvència mitjançant
l’aportació dels documents que es detallen a la clàusula 15, com a requisit imprescindible per a procedir a
l’adjudicació. Per a ser admesos a la licitació serà suficient el Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC) d’acord amb el model que consta amb els documents a presentar en el sobre. Aquest document
haurà d’estar signat pel licitador o persona que el representi mitjançant signatura electrònica avançada (DL
3/2016, de mesures urgents en matèria de seguretat electrònica).
Quan diverses empreses concorrin agrupades en una UTE, l’oferta haurà d’estar signada per tots els seus
integrants. Igualment, hauran de presentar un DEUC separat, en que consti la informació requerida per cada
empresa participant.
Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la
presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional,
les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als
quals són necessàries les capacitats esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa licitadora està

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

7d3aef20231f46a18028bb85181967a7001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres
entitats.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen
una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en
la clàusula 15. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna
de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE.
14.Presentació de proposicions:
Les proposicions es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la data de publicació de
l’anunci en el perfil del contractant, en haver-se publicat anunci d’informació prèvia en el perfil del
contractant en data 11 de febrer de 2020 i en el DOUE en data 12 de febrer de 2020.
Presentació ofertes en l’eina de Sobre Digital:
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes utilitzant
exclusivament mitjans electrònics, en l’eina Sobre digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1931273
8
A la mateixa plataforma hi podran trobar material de suport sobre com presentar una oferta així com un
apartat d’incidències tècniques.
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Un cop accedeixin a traves de l’enllaç a l’eina web del sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, a/als correu/s
electrònics indicat/s en aquest formulari d’alta d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció a l’eina Sobre
Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les
mateixes que les que es designin en la seva declaració per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç, les empreses hauran de preparar tota la
documentació 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. Es
recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti resoldre possibles
incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà als licitadors que introdueixin una paraula
clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi parta de la licitació (pel sobre A no es requereix
paraula clau, atès aquesta documentació no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
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de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, els desxifrat dels documents es farà mitjançant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores, ja que l’eina digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per
l’accés al seu contingut.
L’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la “paraula clau”, abans de l’obertura del sobre xifrat corresponent,
per accedir al seu contingut. Amb aquesta finalitat, l’eina demanarà automàticament a les empreses, un cop
presentada la seva oferta, que introdueixin la “paraula clau” .
El sobre 1 no requereix de la “paraula clau” per a la seva obertura.
alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació que es trobarà guardada en espai virtual assegurat que garanteixi la inaccessibilitat a la
documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte de l’obertura dels sobres, en la data i hora
establertes.
L’eina de Sobre Digital podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
desprès de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins el termini establert
abans de l’obertura del primer sobre xifrat. Cas que per qualsevol motiu la sol·licitud no es produeixi de
forma automàtica pel sobre digital, la demanarà la secretària de la Mesa 24 hores abans de la seva celebració.
Si alguna empresa no introdueix o no facilita la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat
i no es podrà efectuar la valoració de l’oferta.
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Si per una fallida tècnica es fa impossible l’ús de l’eina digital el darrer dia de presentació de les
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació que consideri imprescindible
mitjançant la publicació d’anunci al Perfil de Contractant i ho comunicarà a les empreses que hagin presentat
oferta.
D’acord amb la DA 16.1 h) de la LCSP, l’enviament d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de l’oferta, que amb la seva recepció es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i desprès enviar l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada. La documentació enviada en la segona fase ha de coincidir en la seva totalitat amb
la que s’ha enviat l’empremta digital. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular els
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 comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en les dues fases.
S’entén com a empremta electrònica de l’oferta el conjunt de dades que amb la seva generació garanteix que
es relacionen de manera inequívoca amb el contingut de la oferta pròpiament dita i que permet detectar
possibles alteracions del seu contingut garantint la seva integritat.
Els documents presentats electrònicament hauran de ser d’us no restringit i disponibles públicament. Els
formats admesos per als documents que s’annexin a la presentació d’una proposició són els següents:
Format de processador de text: .doc/ .docx/ .odt/ .rtf.
Format full de càlcul: .xls/ .xlsx/ .ods
Format documental: .pdf.
Format gràfic: .jpg/ .bmp/.tiff/ .tif
Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP)
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu
i és obligació de les empreses passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible
o estigui afectat per un virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquella empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accés al contingut d’algun document 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.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònic en suport físic
electrònic, que serà sol·licitada per la Mesa en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos i només en aquest cas.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles en
l’apartat de Licitació electrònica, de la Plataforma de Serveis de contractació pública a l’adreça web:
https.//contractaciópública.gencat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
2.-Forma com s’han de presentar les proposicions
Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya en TRES
sobres numerats correlativament i portaran la menció :
SOBRE 1: Documentació administrativa per optar pel procediment obert, tramitació harmonitzada, a
l’adjudicació del contracte del “Servei d’Escola Bressol 2 d’Arenys de Mar” que presenta......................
amb CIF/NIF ......................, amb domicili a efectes de notificacions al correu electrònic .............................,
telèfon mòbil on rebre avisos ...................., telèfon......................, i fax......................”
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En ell s’inclourà la documentació administrativa signada digitalment, següent:


Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades identificatives:
nom i cognoms de la persona de contacte, adreça postal i electrònica, número de telèfon mòbil de
contacte i on rebre els avisos de notificacions del licitador.



Document europeu únic de contractació (DEUC):

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC) mitjançant el
qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules 12 d’aquest plec; que no es troben incurses en
cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que
es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que
compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC quin enllaç s’adjunta a continuació, o bé
utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC
corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació:
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http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUCcat.pdf
El DEUC s’ha de signar electrònicament per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat, signat electrònicament pel representant de
l’empresa que es tracti, en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari.
A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que la LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la capacitat de les quals recorri.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats només
han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a
indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, 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 s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter
previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una
part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.


Declaració responsable que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que
compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització
preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i que es
compromet a aportar la documentació que li sigui exigida per la seva comprovació i a aplicar i fer
complir les mesures que li puguin ser indicades per l’Ajuntament d’Arenys de Mar.



Declaració responsable en relació al compliment de les condicions especials d’execució, signada pel
responsable de l’empresa, en el qual declari que en cas de resultar adjudicatari donarà compliment a les
condicions especials d’execució establertes en el present plec.



Declaració responsable expressa en relació al sotmetiment de la normativa nacional i de la Unió
Europa en matèria de protecció de dades en cas de resultar adjudicataris.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

7d3aef20231f46a18028bb85181967a7001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



Declaració de si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el
nom i perfil empresarial, definit per les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als que es pretengui encomanar la seva realització.



Unió temporal d’empreses: En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies
dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.



Grup empresarial: En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el
composen i la denominació del grup.



Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades. En el supòsit que reuneixi
alguns dels criteris de preferència en els termes de la clàusula 17 del present plec, el licitador haurà de
presentar declaració consignant-los.



Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols. Les empreses estrangeres han d’aportar una
declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.



Compromís que en el cas de resultar adjudicatària mantindrà, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte que hagin
estat subrogades, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de
presentació de proposicions, d’acord amb l’article 140.5 LCSP.
En qualsevol cas 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 vuitena
del present Plec.

En ell s’inclourà el Projecte tècnic o memòria de prestació del servei, en format pdf i signat digitalment
pel representant.
Per tal de procedir a la valoració dels criteris d'adjudicació del contracte en funció d’un judici de valor, els
licitadors hauran de presentar una memòria tècnica que ha contenir el mateixos apartats i pel mateix ordre
que els establerts a l’apartat 5.2.
L’extensió màxima de la memòria serà de 100 pàgines, espai d’entre línies 1,15, amb lletra tipus Arial 11.
No es valoraran les pàgines que superin l’extensió màxima.

Teresa Icardo Paredes
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SOBRE 2: Projecte tècnic o memòria per optar pel procediment obert, tramitació harmonitzada, a
l’adjudicació del contracte del “Servei d’Escola Bressol 2 d’Arenys de Mar” que presenta......................
amb CIF/NIF ......................, amb domicili a efectes de notificacions al correu electrònic .............................,
telèfon mòbil on rebre avisos ...................., telèfon......................, i fax......................”
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El projecte tècnic haurà d’estar correctament paginat i amb el corresponent índex, seguint l’ordre numèric
establert en el mateix. Obligatòriament caldrà que contingui els apartats que hauran de ser objecte de
valoració següents:
1. Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de l‘Escola Bressol Municipal 2.
 Presentar la programació detallada de la primera setmana de curs escolar pel grup d’infants
d’1 a 2 anys des de l‘entrada a l'escola bressol fins a la sortida, tenint en compte tots els
agents implicats i justificant les diferents actuacions.
 Descripció de les actuacions i activitats adreçades als alumnes a nivell pedagògic i de la
metodologia emprada segons el plec de prescripcions tècniques.
 Descripció de les actuacions organitzatives i administratives de l'Escola Bressol Municipal 2
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.
 Descripció de les actuacions relacionades amb les famílies l'Escola Bressol Municipal 2
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
2. Servei de menjador de l'Escola Bressol.
 Descripció del procés de transició dels aliments en l'infant al llarg de la seva escolarització,
justificació d’aquest procés amb relació a la programació educativa en el servei de menjador.
 Detall del procés de transició dels aliments en funció de les edats.
 Relació del procés de transició dels aliments i la relació amb les famílies.
3. Relació amb les famílies.
 Detallar el seguiment i l'orientació a una família amb el seu fill al grup de 0-1 anys amb una
malaltia tipificada com a infecciosa. Breu descripció del procés d'informació i comunicació a
les famílies de l'aula amb relació a la malaltia abans descrita.
 Descripció d'una activitat de la castanyada entre l'escola i les famílies per dinamitzar i
potenciar la interrelació.

 Descriure breument l'organització del procés de transició d'infants de 2-3 anys que al curs
següent s'incorporaran al segon cicle d'educació infantil en una escola.
 Objectius i actuacions del procés de transició a realitzar
 Tipus de relació amb les escoles d’educació infantil i primària de la vila
ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre 2 no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre 3. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3: “Proposició econòmica per optar al procediment obert, tramitació harmonitzada, a
l’adjudicació del contracte del Servei d’Escola Bressol 2 d’Arenys de Mar que presenta...................... amb
CIF/NIF ......................, amb domicili a efectes de notificacions al correu electrònic .............................,
telèfon mòbil on rebre avisos ...................., telèfon......................, i fax......................”
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4. Relació de l'Escola Bressol Municipal 2 amb el context educatiu de la d’Arenys de Mar.

1) Oferta econòmica en la que s'expressarà el preu d'execució del contracte, fent constar com a
partida independent l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). L’oferta
econòmica es presentarà conforme al model que figura a continuació:
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"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a la prestació del Servei d’Escola Bressol 2 d’Arenys de Mar, es
compromet a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
particulars i de prescripcions tècniques per l’import anual següent: (aquest servei és exempt
d’IVA)
- Preu anual 3 aules............................................... euros
- Preu anual 4ª aula ............................................... euros
- Preu anual 5ª aula ............................................... euros
I en relació al cost anual del servei de menjador, es compromet a portar-lo a terme amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives particulars i de prescripcions tècniques per
preu unitari màxim de .................................. euros (iva exclòs)
L’iva a aplicar és del .........................%.
(Lloc, data i signatura digital del licitador)."
2. Declaració signada dels criteris de qualitat. Millores al servei, sense cost per a l’Ajuntament
ni per a l’usuari que, en el seu cas s’ofereixin, i que únicament podran versar sobre el següent:
 Millora: Millora consistent en oferir ............................. hores de formació addicional a les
20 hores mínimes que es demana als PTT. La proposta haurà d’anar acompanyada del temari
de la formació i la acreditació de la seva durada, per determinar si pot obtenir o no la
puntuació, en aquest apartat.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de
presentació de proposicions.
15.Mitjans d’acreditació de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica.
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Únicament haurà d’acreditar la solvència l’empresa que es proposi com a adjudicatària. La seva presentació i
acreditació serà necessària per procedir a l’adjudicació del contracte. Si no ha presentat la fitxa resum d’estar
inscrit al Registre de licitadors, caldrà acreditar la solvència amb els mitjans següents:
Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar amb els mitjans següents:


Volum anual de negocis que referit a l’any de major volum de negoci dels últims tres conclosos d’ import
igual o superior a 500.000€. El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre,
i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Teresa Icardo Paredes
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Solvència professional o tècnica: El licitador haurà d'aportar la documentació següent:


Relació dels serveis dels últims tres anys corresponents al grup o subgrup de classificació al que
correspon el contracte, o be del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, avalada
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per certificats de bona execució de les obres més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es
regeix la professió i van arribar de forma normal a bon termini; en el seu cas, els certificats esmentats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. L’import acumulat en
l’any de major execució haurà de ser igual o superior a 500.000 euros
Les titulacions del personal de coordinació hauran de tenir relació amb l’entorn educatiu (Pedagogia,
psicologia, magisteri, sociologia, etc.) i a més tenir formació específica en direcció i coordinació de
centres educatius. Hauran d’acreditar un experiència mínima de cinc anys en la prestació de serveis de
similars característiques a l’objecte d’aquesta licitació.

16.Criteris per l’adjudicació del contracte
La valoració de les propostes presentades i admeses a la licitació es farà a partir de l’aplicació dels següents
criteris, amb una puntuació màxima global de 100 punts d’acord amb el següent:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1) Criteris que depenen de judicis de valor
2) Criteris de valoració automàtica
TOTAL

PUNTUACIÓ MÀXIMA
49
51
100

A continuació es descriuen els criteris utilitzats, amb caràcter general, per a puntuar els diferents apartats que
depenen de judicis de valor, així com els de valoració automàtica i d'altres consideracions que la Comissió de
valoració tindrà en compte.
El total de puntuació que es podrà atorgar serà de 100 punts.
Criteris de caràcter general aplicats a tots els apartats que depenen de judicis de valor
S'estableixen dos tipologies de criteris:
1. Els primers són criteris de forma, els quals determinen si les empreses licitadores s'han ajustat als
requeriments establerts en l'enunciat dels criteris de judici de valor i si la informació que aporten ve avalada
per referències normatives, bibliogràfiques i ajustada específicament a l'Escola Bressol objecte de licitació.
Amb això, els criteris de forma utilitzats per a valorar la proposta de les empreses licitadores, són els
següents:
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-

-
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-

Brevetat i concisió en el contingut presentat. Atès que el número de qüestions presentades en
l'apartat de judici de valor és prou elevat, es tindrà molt en compte que l’empresa licitadora se centri
en presentar la seva oferta i valoració respecte als aspectes que es demanen, de forma breu i concisa,
amb les referències més rellevants que situen la informació descrita en el context que li correspon.
La brevetat i la concisió no és tant per a facilitar la tasca avaluadora, sinó que, especialment, es
percep com a una capacitat de centrar el focus d'actuació en allò que és més rellevant sobre el que es
demana. És per això, que cada un dels enunciats porta associats uns criteris de qualitat que serviran
al licitador per centrar els continguts que es requereixen.
Respon a tots els requeriments de l'enunciat. No respondre a tots els requeriments no implica,
amb caràcter general, la manca de puntuació en el criteri corresponent, però sí una minoració en la
valoració del mateix.
Utilitza quadres-resum, esquemes, etc., que facilitin la comprensió i cita correctament
referències normatives i bibliogràfiques. La informació sintètica, esquemàtica o descrita en taules,
quadres-resum o esquemes que concentren la informació i permeten veure la globalitat del que
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-

s'informa aporta valor a la proposta del licitador, però aquesta pot minorar si es considera que no
s’ha utilitzat amb suficiència o ajustada als requeriments de l'enunciat. Tanmateix, una referència
normativa o bibliogràfica errònia pot suposar una minoració en la puntuació o inclús la no valoració
del criteri concret i, per tant, la puntuació assignada, en aquest segon supòsit, serà la de zero punts.
Alguns exemples podrien ser: citar en un apartat concret, un altre ajuntament, escola o localitat
diferent a la que fa referència la present licitació.
Confusions i errors atribuïbles a I ‘aprofitament de documents aliens a la present licitació. Les
empreses licitadores que hagin comés errors substancials (errors que demostren que la referència o
informació que estan utilitzant no es correspon amb la licitació) no seran objecte de valoració i, per
tant, la puntuació assignada serà la de zero punts.

Els criteris anomenats de "forma" en ser els mateixos, no es repeteixen en cada una de les formulacions dels
criteris de judici de valor, de manera que el l’empresa licitadora ja els ha de tenir en compte a l'hora de
presentar la seva oferta.
2. La segona tipologia de criteris utilitzats són criteris de qualitat, els quals es descriuen en cada un dels
criteris de valor de cada apartat, i ja que estan adaptats específicament a l'enunciat corresponent.
Altres consideracions per a la valoració dels apartats dependents de judici de valor.
A més a més dels criteris abans referits, tindrà en compte, per a determinar les puntuacions, les
consideracions següents:
- Les empreses, la resposta de les quals contradiu allò que estipulen els plecs de condicions tècniques
tindran una valoració de 0 punts en aquest criteri concret
a) Criteris valorables en funció d’un judici de valor (fins a 49 punts com a màxim):Valoració del
projecte tècnic presentat segons els següents criteris:
1. Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de l‘Escola Bressol Municipal 2.

a) Presentar la programació detallada de la primera setmana de curs escolar pel grup d’infants d’1 a 2 anys
des de l‘entrada a l'escola bressol fins a la sortida, tenint en compte tots els agents implicats i justificant les
diferents actuacions.
 Descripció de les actuacions i activitats adreçades als alumnes a nivell pedagògic i de la
metodologia emprada segons el plec de prescripcions tècniques (Fins a 5 punts),
 Descripció de les actuacions organitzatives i administratives de l'Escola Bressol Municipal 2
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques (Fins a 5 punts).
 -Descripció de les actuacions relacionades amb les famílies l'Escola Bressol Municipal 2
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (Fins a 3 punts).
-

Pel que fa al servei es tindrà en compte per atorgar la puntuació:
 tota l'oferta del servei
 si les programacions concreten el marc educatiu de referència en relació als objectius educatius.

-

Pel que fa a l'estructura de personal de l'escola es té en compte:

Teresa Icardo Paredes
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Aquest apartat té un màxim de 13 punts els quals es distribuiran de la següent manera:



Com s’atén l’estructura del personal per orientar el servei
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Com es detallen els diferents rols segons els diferents agents implicats.

2. Servei de menjador de l'Escola Bressol.
Aquest apartat té un màxim de 12 punts.
a) Descripció del procés de transició dels aliments en l'infant al llarg de la seva escolarització, justificació
d’aquest procés amb relació a la programació educativa en el servei de menjador.



Detall del procés de transició dels aliments en funció de les edats (Fins a B punts).
Relació del procés de transició dels aliments i la relació amb les famílies (Fins a 4 punts).

- Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:
- Com s’atenen
 les recomanacions dietètiques i nutricionals en els diferents períodes de transició a tipus
d'aliments i les diferents preparacions.
 les orientacions generals elaborades pel Departament competent en matèria d'educació infantil.
- Com es descriu
 el rol de l‘educador/a
 el procés d'acompanyament a la família
 les actuacions i activitats previstes en la programació del centre.
3. Relació amb les famílies.
Aquest apartat té un màxim de 12 Punts.
a) Detalla el seguiment i l'orientació a una família amb el seu fill al grup de 0-1 anys amb una malaltia
tipificada com a infecciosa. Breu descripció del procés d'informació i comunicació a les famílies de
l'aula amb relació a la malaltia abans descrita. (Fins a 6 punts).
-

Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:
com s’emmarca el cas
 amb les orientacions que amb caràcter general elaboren els departaments d'Educació i de Salut
de la Generalitat de Catalunya.
 amb els documents generals de l’Escola Bressol (PEC, PAC, etc,)
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-

com descriu
 el procés d'intervenció actuació de l'escola
 les intervencions dels diferents agents implicats en la gestió col·lectiva i amb la resta de famílies
de l'aula i/o de l'escola.
b) Descripció d'una activitat de la castanyada entre l'escola i les famílies per dinamitzar i potenciar la
interrelació. (Fins a 6 punts)

-

Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:
 com s’emmarca en l’activitat en la tradició sociocultural de la vila
 com descriu els objectius, el detall d'activitats, la temporització i l’avaluació
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4. Relació de l'Escola Bressol Municipal 2 amb el context educatiu de la d’Arenys de Mar.
Aquest apartat té un màxim de 12 punts.
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a) Descriu breument l'organització del procés de transició d'infants de 2-3 anys que al curs següent
s'incorporaran al segon cicle d'educació infantil en una escola.
-

Objectius i actuacions del procés de transició a realitzar (Fins a 6 punts)
Tipus de relació amb les escoles d’educació infantil i primària de la vila (Fins a 6 punts)

-

Es tindrà en compte per atorgar la puntuació pel que fa al procés de transició:


Com preveu i justifica el procés
o Descripció detallada del procés de transició i temporització del mateix.

b) Criteris valorables de forma automàtica (fins a 51 punts com a màxim):
Oferta econòmica. Fins a màxim de 35 punts, d’acord amb els següent:
Pel que fa a la presentació de la propostes econòmiques per aquest contracte, les empreses s’hauran d'ajustar
al que s'estableix en aquests plecs i no es valoraran les ofertes que presentin minoracions en els sous del
personal docent, ni en el total ni en cadascun dels nivells professionals.
Els punts totals a obtenir per cada licitació en aquest apartat, s’obtindrà de la suma obtinguda per cada oferta
en els subapartats següents
A)

Oferta econòmica pel preu del servei per a 3 aules: fins a 25 punts

S’atorgarà un màxim de 25 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es valoraran
de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
B)

Oferta econòmica pel preu del servei per a la 4ª aula: fins a 4 punts
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S’atorgarà un màxim de 4 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es valoraran de
manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
C)

Oferta econòmica pel preu del servei per a la 5ª aula: fins a 3 punts
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S’atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es valoraran de
manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
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Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
D)

Oferta econòmica pel preu unitari per alumne del servei de menjador: fins a 3 punts

S’atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat sobre el cost màxim del preu
unitari per alumne de 3,65€ del servei de menjador, i la resta d'ofertes es valoraran de manera proporcional,
seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
Criteris de Qualitat: Millora en hores de formació de les educadores en horari laboral. Fins a 16 punts.
Respecte a les millores en la formació continuada de les educadores de l’equip de l’escola Bressol 2, es
valoraran aquelles hores de formació addicionals al mínim previst al PPT que donin resposta a les necessitats
de l’escola i de les docents amb un pla de formació específic per a la plantilla que promogui:
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a) La cohesió de l’equip educatiu. Treball en equip, coneixença, dinàmica i gestió d’equips,
coordinació de l’equip, treball comú, generar motivació, treball amb els punts forts i característiques
de l’equip, generació de coneixement a partir del treball en equip,
b) La consolidació del model pedagògic. Formació enfocada a implantar, millorar, avaluar, el model
pedagògic proposat al projecte educatiu de centre.
c) La innovació educativa. Formació per introduir i treballar la innovació en l’educació infantil 0-3
(entorns d’aprenentatge, organització escolar, organització d’espais i temps, neurociència, educació
emocional, l’observació i l’escolta per a la millora, etc.)
d) El desenvolupament en el lloc de treball de les persones per aconseguir que l’escola bressol sigui
més eficaç i de millor qualitat com a servei públic. Formació permanent per a les educadores, per
millorar els seus perfils, tenint en compte els seus punts forts i les necessitats dels nens i nenes i de
les famílies, per millorar la seva atenció, educació desenvolupament, comunicació, detecció i
prevenció de necessitats educatives especials, etc.
Per tenir en compte les hores de formació addicional a les 20 hores mínimes que es demana als plecs de
prescripcions tècniques que es proposin, la proposta haurà d’anar acompanyada Del temari de la formació i
la acreditació de la seva durada, per determinar si pot obtenir o no la puntuació, en aquest apartat.
A la proposta de millora en la formació del personal educatiu, només es valoraran les hores de formació que
es portin a terme dintre de l’horari laboral i en cap cas afectaran a l’atenció directa als infants, per tant, si la
formació es desenvolupa en horari lectiu, l’empresa haurà de preveure la substitució de les educadores que
facin la formació i l’haurà de programar de manera que no afecti al desenvolupament normal de l’activitat
escolar. Si és necessari fer alguna substitució de personal, aquests hauran de tenir la titulació mínima
d'educador/a, d'acord amb el conveni de referència del sector, i les seves retribucions estaran condicionades a
les remuneracions salarials, de la mateixa categoria, establertes al compte d'explotació.
La proposta es comptabilitza per hores complertes, i si implica hores del personal de substitució es
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comptabilitzen a banda del compte d'explotació.
S’atorgarà fins a 16 punts a la millor oferta en hores de formació que superin a la prevista als Plecs de
prescripcions tècniques (mínim de 20 hores anuals de formació per treballadora) en horari laboral que
proposi l’empresa en el pla de formació permanent de les educadores, i es valorarà de la següents manera:
Per cada formació proposada per a totes les treballadores de la temàtica indicada en els apartats anteriors
s’atorgarà la següent puntuació fins al màxim de 16 punts:




Formacions de 4 hores o més (mínim): 2 punts
Formacions de més de 10 hores: 6 punts
Formacions de més de 16 hores: 10 punts

Aquestes millores seran gratuïtes per a l’Ajuntament i pels usuaris.
17.Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions, s’assignarà una preferència en l’adjudicació d’acord amb els criteris que
s’estableixen a l’article 147 de la LCSP.
En cas que l’aplicació dels anteriors criteris no doni lloc al desempat, es procedirà al sorteig.
18.Mesa de contractació.
La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
-

-

President: Sra. Marta Prades Ferré.
Vocals:
 Sra. Helena Saurí Mora , suplent Sra. Montse Altés Dias
 Sra. Pilar Pelegrí Altarriba, suplent: Sra. Montse Altés Dias.
 Sra. Maria Teresa Fernandez Hinojosa.
 Sra. Amparo Martín Muyo.
 Sr. Estanis Fors Garcia, suplent Sr. Jordi Muñiz Palmero.
Secretària de la Mesa: Sra. Teresa Icardo Paredes, suplent Sr. Laura Torné Cano.
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19.Obertura de la documentació i de les proposicions:
1. La Mesa de contractació, en el termini màxim de 15 dies, a comptar a partir de la data de finalització del
termini per presentar les ofertes, qualificarà prèviament els documents presentats en temps i forma continguts
en el sobre 1. En tot cas, l’acte es farà amb antelació suficient per poder atendre el requeriment, si s’escau,
d’aportació de documentació.
Als efectes d’aquesta qualificació, la presidenta ordenarà l’obertura dels sobres i la secretaria certificarà la
relació de documents que figurin en cadascun d’ells.
Si la mesa, en l’acte de qualificació de documents, observés defectes materials esmenables, concedirà un
termini no superior a tres dies hàbils per tal que el licitador esmeni l’error. La comunicació es realitzarà
electrònicament, tenint aquest mitjà plena validesa notificadora per considerar efectuada la sol·licitud
d’esmena. Si transcorregut el termini atorgat, el licitador no procedís a l’esmena, la proposició quedarà
definitivament exclosa del procediment de licitació.
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Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre núm.1, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
La mesa efectuarà la valoració dels criteris ponderables en funció d’un judici de valor, previ els informes
tècnics que estimi oportuns. Aquesta valoració es donarà a conèixer mitjançant la publicació de la
corresponent Acta en el Perfil del contractant, i a continuació es procedirà a l’obertura del sobre nº 2, de quin
acte també s’aixecarà la corresponent Acta i es publicarà al Perfil del contractant pel seu coneixement
general.
2. El dia, hora i lloc d’obertura del sobre 2 es farà públic mitjançant la corresponent publicació al perfil del
contractant, amb una antelació mínima de 24 hores. Si no hi ha esmenes es podrà efectuar l’obertura del
sobre 2 si així es preveu a l’anunci. L’obertura serà d’acord amb el següent procediment:
a) Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s’ordenarà l’arxiu, sense obrir-lo, del sobre
núm. 2, corresponent a les ofertes rebutjades.
b) Es donarà compte de la valoració obtinguda en relació al projecte tècnic de prestació del servei
valorable amb criteris en funció d’un judici de valor.
c) A continuació, i seguint l’ordre de presentació, el president de la mesa procedirà a donar lectura de la
oferta econòmica formulada, així com de les millores que, en el seu cas, ofereixi cada licitador.
La mesa de contractació valorarà i classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades, que no
hagin estat declarades desproporcionades o anormals, conforme al que es preveu a la clàusula 21 d’aquest
plec, atenent als criteris de valoració, previs els informes tècnics que consideri pertinents.
3. La secretaria de la Mesa de contractació consultarà, en el seu cas, la inscripció de l’empresa proposada
per l’adjudicació al RELI o ROLECE als efectes de considerar presentada la documentació que hi consti i
procedirà a requerir la presentació dels documents previstos a la clàusula 24 al licitador que hagi presentat la
proposició econòmicament més avantatjosa.
20. Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
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21.Proposicions anormals o desproporcionades
Als efectes del que estableix l’art. 149 LCSP, es considerarà que l’oferta conté valors anormals sempre que
qualsevols dels quatre preus a ofertar, per a tres aules, quarta aula addicional, cinquena aula addicional i
preu unitari menjador, sigui inferior en un 20%.
Aquest percentatge no es podrà superar ni als preus per tres aules, 4a. Aula addicional i 5 aula addicional,
ni pel preu unitari del servei de menjador.
S’exclourà per al còmput de cada preu l’oferta econòmica mes alta.
22.Garanties exigibles.
Provisional: No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 159 de la LCSP.
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Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia del 5% de l'import
de licitació per la durada inicial del contracte (1 any), per l’import corresponent a 5 aules amb l’import
màxim anual del servei de menjador per 5 aules .
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes previstes a l’article 108 de la LCSP.
La garantia definitiva, a elecció de l’adjudicatari, també es pot constituir mitjançant retenció en el preu, en el
primer pagament que s’efectuï.
23.Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic degudament
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós
supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. Prèvia a la
compensació, caldrà acreditar i/o justificar les despeses, que hauran de tenir el vistiplau d’un tècnic
municipal.
24.Documentació a aportar
L’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta amb millor puntuació en la valoració efectuada aportarà,
telemàticament i en format pdf signats electrònicament, dins del termini de set dies hàbils a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, la documentació a què es fa esment a continuació:
1- Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió.
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Per a les empreses estrangeres d’un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai
Econòmic Europeu, fitxa resum de la inscripció de l’empresa en la llista oficial d’operadors
autoritzada pels Estat on constin totes les seves dades. Caldrà acompanyar-la d’una declaració
signada telemàticament pel representant de l’empresa en la qual es faci constar que totes les dades
reflectides són vigents i, en el seu cas enumerant les que no ho son, en quin cas caldrà acompanyar la
documentació acreditativa que sigui vigent.
Les empreses espanyoles també caldrà que aportin una declaració signada telemàticament pel
representant de l’empresa en la qual es faci constar que totes les dades reflectides al RELI o al
ROLECE són vigents i, en el seu cas enumerant les que no ho son, en quin cas caldrà acompanyar la
documentació acreditativa que sigui vigent.
Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic, organisme
professional qualificat o signada telemàticament, de no estar incursos en prohibicions per contractar
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76 de la LCSP.
Document acreditatiu d’haver dipositat l’import corresponent a garantia definitiva, o be document
signat pel representant de l’empresa en el qual sol·liciti la retenció del seu import de les factures que
es generin.
Relació del personal i les seves titulacions que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de
la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels RLC i RNT (antics TC1 i
TC2) corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
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treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes
elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
Certificacions legals establertes acreditatives que les persones adscrites a l’execució del contracte
que impliquin contacte habitual amb menors no han estat condemnats per sentència ferma per algun
delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, respecte a professions o oficis o activitats que impliquin contacte amb
menors.
Declaració relativa al compliment de les condicions especials d’execució.
Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada per un nombre
de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives legalment previstes.
Annex al contracte referent a la confidencialitat de les dades tractades degudament complimentat per
incloure a la formalització del contracte.
Fotocòpia de l'últim rebut i de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil.
Declaració que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i on es prestaran els serveis associats
als mateixos. L’adjudicatari te l’obligació també de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al
llarg de la vida del contracte pel que fa a les dades facilitades en l’anterior declaració.

2- Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es troba al
corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del
RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15
de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
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En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
 Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i
està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici
corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
 Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de
declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
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Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba
al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es
troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En
aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud
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del secretari de la Mesa de contractació.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es
refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter
positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb
les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha indicat
en la declaració que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional
de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà d’aportar
la documentació següent:
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Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, on consti
l’objecte social vigent.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document
nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o
en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.
Declaració responsable signada telemàticament, de no estar incursos en prohibicions per contractar
Documentació acreditativa de la solvència .
Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió
mediambiental.
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76 de la LCSP i del compliment de les
condicions especials d’execució.
Declaració relativa al compliment de les condicions especials d’execució.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre
de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives legalment previstes.
Fotocòpia del contracte vigent amb un Servei de Prevenció extern (incloent-hi les modalitats
contractades) i si disposa de Servei de Prevenció propi, nom i cognoms del Tècnic Superior en
Prevenció de Riscos Laborals, així com la documentació pertinent segons tipologia d’empresari.
Annex al contracte referent a la confidencialitat de les dades tractades degudament complimentat per
incloure a la formalització del contracte.
Relació dels treballadors, i les seves titulacions, que realitzaran les tasques per les quals han estat
contractats, amb el justificant de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en el
pagament de les quotes de la seguretat social que inclogui a tots els treballadors relacionats. En cas
de treballs de llarga durada els documents s’hauran d’actualitzar en els deu primers dies de cada
mes.
Certificacions legals establertes acreditatives que les persones adscrites a l’execució del contracte
que impliquin contacte habitual amb menors no han estat condemnats per sentència ferma per algun
delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació dels sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, respecte a professions o oficis o activitats que impliquin contacte amb
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menors.
Declaració relativa al compliment de les condicions especials d’execució.
Fotocòpia de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.
Declaració que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i on es prestaran els serveis associats
als mateixos. L’adjudicatari te també l’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al
llarg de la vida del contracte pel que fa a les dades facilitades en l’anterior declaració.

25.Adjudicació
L’òrgan de contractació qualificarà la documentació presentada per l’empresa licitadora que hagin presentat
l’oferta més avantatjosa .
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació
a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet pot
comportar la confiscació de la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si
l’empresa no ha aportat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva,
concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article
71.1.e de la LCSP.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació, del contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de
la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin
presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació s’indicarà el termini en què
s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a l’article 151. 2, últim paràgraf, de la LCSP.
26.Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
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Als efectes previstos a l’article 130 LCSP, es fa constar que l’empresa que actualment presta el servei és
FUNDACIÓ PERE TARRÉS.
S’adjunta com a annex IV del PPT el detall del personal subjecte a possible subrogació facilitat per la citada
empresa prestadora del servei.
En tot cas s’haurà de subrogar tot el personal que sigui preceptiu de conformitat amb el Conveni Col·lectiu
d’aplicació i al RDL 2/2015, de 23 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’ Estatut del
Treballadors
27.Formalització del contracte
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des de la
remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi presentat recurs que comporti la
suspensió de la formalització, l’ajuntament requerirà el licitador perquè formalitzi el contracte en un termini
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màxim de 5 dies naturals a comptar des del següent al de la recepció del dit requeriment.
El contracte es formalitzarà en document administratiu, i aquest document serà títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un cop s’hagi
efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat, se li ha
d’exigir l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense
perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71.
En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació que estableix en aquet plec.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder
iniciar-ne l’execució.
4. La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva inscripció, les seves dades bàsiques i
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import
final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions
que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
28.Devolució de documentació als licitadors

Teresa Icardo Paredes

Signatura 1 de 1

07/05/2020 TAG Secretaria

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos corresponents
sense que aquests s’hagin interposat, la possible documentació que acompanya a les proposicions que sigui
en paper, quedarà a disposició de les empreses licitadores.
Cas que no s’exerceixi aquest dret, transcorregut el termini d’un any des de la data d’adjudicació, sempre i
quan aquesta sigui ferma, es procedirà a la destrucció total de la documentació continguda en les ofertes no
adjudicades i que no hagi estat retirada.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
29.Inici de l’execució del contracte.
El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des del dia 1 de setembre de 2020 i abastarà la totalitat del
curs fins el 31 d’agost de 2021. En tot cas, si com a conseqüència de l’estat d’alarma o del CIVID-19, no es
pogués iniciar el contracte o la prestació del servei en l’esmentada data, no es considerarà aplicable la
normativa sobre suspensió de contractes , entenent-se que el contracte i el servei s’inicia quan les condicions
sanitàries ho permetin.
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El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest plec i del plec de prescripcions
tècniques, a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’aplicació, al contingut de la proposició formulada
per l’adjudicatari en allò que concreti l’objecte o el preu del contracte, i d’acord amb les normes i
instruccions que, en desenvolupament o interpretació dels plecs, l’ajuntament comuniqui al contractista. Si
aquestes instruccions es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat.
L’adjudicatari del contracte està obligat a realitzar l'objecte del contracte en els terminis que figurin en el
contracte i haurà de respectar les especificacions determinades en el plec tècnic que s'adjunta en annex.
30.Lloc de prestació del servei.
La prestació dels treballs objecte del contracte és a l’àmbit de l’Escola Bressol 2, situada al Rial de Sa
Clavella, en el terme municipal d’Arenys de Mar, d’acord amb el que determina el plecs de prescripcions
tècniques.
31.Manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat de les prestacions equivalents als criteris que han
de servir de base a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà
d’observar els nivells 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 informarà al contractista i aquell
haurà de substituir-la en el termini de temps més breu possible.
32.Responsable del contracte.
Es designa a la tècnica del Servei d’Ensenyament, Sra. Pilar Pelegrí Altarriba, com a responsable del
contracte. Al responsable del contracte li correspondrà realitzar els informes tècnics necessaris per fixar la
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, tenint en compte els criteris d’adjudicació previstos en el
present Plec, així com també li correspondrà realitzar la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta
realització del servei contractat, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions
corresponents.
Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei, dictar les instruccions necessàries per la bona execució del
mateix i determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes.
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El 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 a les persones jurídiques en que aquest o els seus
cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el
seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
33.Modificació del contracte.
Les possibles modificacions del contracte i les causes previstes i precises de modificació del contracte que
poden implicar una variació del cost econòmic d'aquest, pot arribar a ser com a màxim d'un 20% sobre el
preu d’adjudicació del contracte, serien les següents:
a. Augment del nombre d'usuaris dels serveis complementaris de l'escola bressol.
b. Increment del nombre de serveis d'acord amb l'establert en el Reglament.
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c. Experiències pilot acordades amb administracions superiors.
d. Increment d'atenció educativa a infants de NEE amb suports educatius intensius.
e. Increment de serveis innovadors addicionals i/o complementaris (ex: aules multisensorials).
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns seran obligatòries pel contractista. El procediment
per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del programa o de les
especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.
Per determinar l’import de la modificació es tindran en compte els preus oferts, si únicament s’incrementa el
nombre d’usuaris. Si es modifiquen els tipus de prestacions es valorarà tenint en compte els preus utilitzat en
la determinació del pressupost del contacte aplicant la baixa oferta.
No es considerarà modificació del contracte que cada any lectiu, segons la demanda d’alumnes siguin
necessàries 3, 4 o 5 aules, el contractista haurà d’assumir tots els costos laborals i indemnitzacions de tota
índole que pogués ocasionar la reducció o increment d’aules, incloses les derivades d’acomiadament de
personal, amb total indemnitat per a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, circumstància que haurà de ser tinguda
en compte pels contractistes quan formulin la seva oferta.
La modificació es formalitzarà de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP. L’anunci de
modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els informes
que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
34.Drets i obligacions de les parts.
A més dels que es puguin determinar en el plec de clàusules tècniques i de la documentació contractual i la
normativa aplicable l’empresa adjudicatària del servei té dret a:

Per altra banda, i més enllà de les que es puguin determinar en el plec de clàusules administratives o en el
plec de prescripcions tècniques, l’empresa adjudicatària té les següents obligacions:
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a. Percebre el preu estipulat en virtut del contracte que es formalitzi entre les parts, en els
termes previstos en el mateix i d’acord amb els plecs administratiu i tècnic que el
conformen.
b. Utilitzar els béns i les instal·lacions que l’Ajuntament d’Arenys de Mar posi a la seva
disposició per a la prestació del servei.
c. Rebre l’assistència de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en tots els impediments que es puguin
presentar per a la prestació dels serveis, sempre que estigui en l’àmbit de les seves
competències.

1) El contractista està obligat a executar el contracte amb subjecció al que estableixin el PCAP i el PPT
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de
contractació i d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.
2) El contractista està obligat al compliment del contracte realitzant, d’acord amb els termes del mateix
contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la prestació.
3) L’Ajuntament ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la realització de les
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els
subministraments efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a con seqüència de vicis o
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defectes imputables al contractista
4) Adscriure a la prestació del servei el personal que determina el plec de prescripcions tècniques i el
que hagi de ser objecte de subrogació.
5) Aportar els béns materials que determina el plec de prescripcions tècniques.
6) El contractista és responsable de la qualitat dels serveis prestats, com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
7) L’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, la
documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal,
laboral, administratiu i en els terminis que l’Ajuntament d’Arenys de Mar estimi convenients.
8) Mantenir en bon estat de conservació i funcionament el material i equipaments que adscrigui a la
prestació del servei, especialment els ajuts tècnics oferts com a millora.
9) No alienar cap dels béns materials aportats per l’Ajuntament d’Arenys de Mar ni tampoc gravar-los.
10) Assumir la responsabilitat, des del moment d’inici de la prestació del contracte, dels danys que pugui
causar a tercers el mal estat de manteniment dels elements i de les instal·lacions del servei, i dels
danys i/o deteriorament que pugui patir aquesta.
11) Presentar tota la documentació requerida per l’Ajuntament d’Arenys de Mar en relació a la prestació
del servei.
12) Garantir el tracte correcte de tot el personal del servei envers les persones usuàries i del personal
municipal responsable del servei.
13) Garantir que tot el personal del servei ha de poder atendre a les persones usuàries del servei en els
dos idiomes oficials (català i castellà). En tot cas, l’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en
les seves relacions amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i també en tots els rètols, avisos i altres
comunicacions derivades de la prestació del servei.
14) L’Ajuntament ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la realització de les
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els
serveis efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a con seqüència de vicis o defectes
imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de l’obligació de pagament o
té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
15) El contractista és responsable de la qualitat dels serveis que presta, com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
16) És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin als usuaris, a
tercers o al propi Ajuntament o al personal municipal com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte.
La responsabilitat del contractista serà determinada per l’Ajuntament i previ expedient tramitat de
conformitat el que es preveu a la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
En cas que l’adjudicatari no satisfaci la quantitat indicada per l’Ajuntament en concepte
d’indemnització en el termini de 10 dies, l’esmentat import serà retingut de la factura mensual
corresponent.
17) És obligació del contractista executar directament el contracte, amb prohibició de cedir-lo, arrendarho o traspassar-lo o subcontractar prestacions accessòries, llevat d’autorització explícita de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
18) El contractista ha de presentar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar tota la documentació que li sigui
requerida relativa a als serveis efectuats.
19) L’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, la
documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal,
laboral, administratiu i en els terminis que l’Ajuntament d’Arenys de Mar estimi convenients.
20) L’adjudicatari mensualment presentaran amb la facturació els RLC i RNT (antics TC1 i TC2) de tot
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el personal adscrit a l’empresa i semestralment els certificats d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
21) El contractista ha de subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista en aquest plec i en
presentarà anualment el rebut acreditatiu del seu pagament.
22) L’execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.
23) El personal de l’empresa adjudicatària sota cap supòsit podrà considerar-se amb relació laboral,
contractual, funcionarial o de qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, ja que
la relació s’estableix únicament entre l’Ajuntament i l’adjudicatari. Aquesta circumstància serà
comunicada al personal de l’adjudicatari, fent constar en els contractes de personal que l’adjudicatari
realitzi, amb posterioritat a l’adjudicació dels serveis, expressament aquesta circumstància, així com
que al finalitzar el contracte entre l’adjudicatari i l’Ajuntament no es produirà cap traspàs de
personal.
El personal responsable ha de tenir la categoria professional pròpia de l’exercici de les tasques que
realitza. L’Ajuntament pot, en qualsevol moment, sol·licitar els justificants que consideri oportuns
per acreditar la categoria professional del personal.
Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d’acord amb la legislació
vigent per a l’exercici de les tasques encomanades. L’Ajuntament en qualsevol moment podrà
requerir a l’adjudicatari la presentació dels contractes de treball del seu personal adscrit al servei,
així com la documentació acreditativa de l’alta, pagament de la seguretat social, i de retencions
fiscals dels esmentats treballadors.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, de prevenció de riscos, etc.
Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels
corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil. En les
tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, tot el personal que les realitzi
ha d’estar en possessió del permís, que haurà de presentar a petició de l’Ajuntament.
24) L’empresa adjudicatària designarà les persones que seran responsables dels serveis davant de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
25) El contractista ha de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics,
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article 133 LCSP.
26) El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients i
com a mínim els que s’especifiquen com a condicions d’execució al plec de prescripcions tècniques.
Per tant, durant la vigència del contracte, el personal assignat a la seva execució amb dedicació
completa, no podrà intervenir en altres treballs. A més, l’adjudicatari no podrà substituir al personal
establert en la seva oferta, sense l’expressa autorització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
27) El contractista ha de presentar la documentació necessària que li sigui requerida en tema de
prevenció de riscos i mantenir-la actualitzada, així com el compliment de les mesures de coordinació
que es determinin.
28) Seran a compte del contractista quantes despeses i impostos es derivin de l’execució del contracte,
inclosos els relatius als tràmits preparatoris i de formalització del contracte.
A més, d’acord el que determina el PPT, s’estableixen les següents:


Subscriure, formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys
i / o perjudicis a les usuàries del servei, a terceres o al propi Ajuntament que es puguin derivar de la
prestació del servei, de l'estat i ocupació de l'immoble, del funcionament de les instal·lacions i
serveis, i del desenvolupament de l'activitat, tot garantint que queda coberta la responsabilitat
originada per accions o omissions del personal de l'escola bressol respecte els alumnes, per un
import mínim per víctima de 1.200.000 euros
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Subministrar i fer front a les despeses derivades dels mitjans materials, personals i tècnics necessaris
per a la perfecta prestació dels serveis objecte d'adjudicació.
L’adjudicatària tindrà l'obligació d'actualitzar els materials didàctics i educatius necessaris en cada
una de les aules i serveis.
Tenir elaborat i actualitzat el Pla d'Emergència del centre. Aquest pla s'elaborarà amb la
col·laboració i l'assessorament dels equips tècnics municipals, tot seguint la normativa vigent.
Coordinar-se amb els professionals dels Serveis Socials municipals, quan al centre hi hagi infants
pertanyents a famílies que estan en seguiment d’aquests serveis.
Respectar les preinscripcions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). Així mateix haurà de respectar la normativa establerta
sobre l'ús de la imatge dels alumnes.
Atendre i informar, sempre, totes les famílies interessades, pel que fa als diferents serveis del centre,
a fi de garantir que puguin triar aquell servei que s'adeqüi més a les necessitats de l'infant i a les
seves pròpies.
Participar en l’àmbit de coordinació de les escoles bressols municipals i seguir les orientacions
pedagògiques, metodològiques i organitzatives que s’acordin en aquest àmbit.
Informar l’Ajuntament del funcionament del servei i facilitar les inspeccions relatives al
funcionament del centre que disposi l'Ajuntament.
Fer un bon ús de les instal·lacions i mobiliari, i mantenir-los en bon estat. També s’han de mantenir
en bon estat les plantes i els arbres del pati.
Portar un inventari dels béns mobles del servei, que en detalli les característiques, marca i model,
valoració i estat de conservació.
Actuar en tot moment d’acord amb les indicacions i les observacions de l’Ajuntament sobre el
funcionament del servei.
Permetre i facilitar les inspeccions dels treballs, materials i equips que l’Ajuntament disposi.
Informar l’Ajuntament sobre la prestació del servei. Per això, haurà d’atendre satisfactòriament les
demandes d’informació que li formuli, i ha de presentar anualment, en els terminis que s’estableixen,
la documentació següent i la que l’Ajuntament exigeixi:
o Abans de l'acabament del curs, llevat que l’Ajuntament indiqui el contrari, i referit al curs
següent quan s’hagi establert la pròrroga del contracte:
 Proposta de programació general o Pla anual de centre (PAC)
 Proposta de pressupost per l’any següent justificant conceptes de despesa. El
pressupost del servei de menjador i dels altres serveis complementaris ha de ser
diferenciat i ha de justificar també despesa, incloent-hi el personal de suport.
 Petició d’actuacions de manteniment i conservació, així com de millores de l’edifici,
les instal·lacions i els espais exteriors.
o Un cop acabat el procés de matriculació:
 Relació d’alumnes matriculats per nivells, per poder calcular la tarifació social que li
correspon a cada alumne.
 Relació de professorat, amb les titulacions corresponents, prevista per al curs
següent.
o Abans del 15 de setembre:
 Memòria de gestió i activitats realitzades durant el curs anterior.
 Memòria econòmica del curs anterior amb els justificants de despesa diferenciat per
serveis.
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Inventari de béns actualitzat amb la indicació de les característiques, la valoració
econòmica i l’estat de conservació.
 L’adjudicatària, al mateix temps que gestiona les matrícules ha d’informar a les famílies sobre el
preu públic dels serveis, recollir les dades necessàries i presentar a l’Ajuntament mensualment, en el
termini i format que s’indiqui, un fitxer informatitzat amb el padró actualitzat amb les dades de les
usuàries dels serveis.
 Responsabilitzar-se del tracte correcte del seu personal a les persones usuàries.
 Mantenir el registre de reclamacions i denúncies que obligatòriament ha de tenir, on es registraran
totes les que es presentin i presentar-les a l’Ajuntament quan se li requereixin.
 Vetllar pel control d’entrades i sortides de les persones a les instal·lacions en horari escolar.
 Assistir a les revisions periòdiques i als treballs de manteniment (comprèn l’atenció i
l’acompanyament a les persones que realitzin els treballs de manteniment a l’escola).
 Notificar a l’Ajuntament la relació de desperfectes i necessitats de manteniment que es volen
realitzar de forma programada i de qualsevol urgència en el moment que es doni.
Sens perjudici del règim de penalitats establert en les condicions d'aquesta adjudicació, aquestes
obligacions es defineixen amb caràcter essencial als efectes del que estableix l’article 211.f LCSP, és a
dir, si no es compleixen de manera correcta es pot considerar com a causa de resolució contractual.
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35.Condicions especials d'execució.
S'estableixen com a condicions especials d'execució de caràcter social als efectes del que disposa l'art. 202
LCSP:
 L’obligació de garantir la protecció de la seguretat i la salut en el lloc de treball, presentant
anualment un informe justificatiu al respecte

Teresa Icardo Paredes
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La representació externa del servei correspon a l'Ajuntament.
Correspon també a l'Ajuntament la titularitat de qualsevol tipus de documentació derivada de la
gestió i prestació del servei.
No es pot utilitzar el nom i la imatge interna o externa dels equipaments i dels serveis amb motius
publicitaris o qualsevol altre motiu d’interès exclusiu de l'adjudicatària, sense que ho autoritzi
prèviament i de forma expressa l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
En qualsevol difusió d’activitats o serveis que dugui a terme l'adjudicatària haurà de fer-hi constar la
titularitat municipal, així com els logotips i la imatge gràfica de l’Ajuntament. Totes les difusions
hauran d'estar autoritzades per l'Ajuntament i s’hauran de fer d'acord amb els criteris de la imatge
corporativa.
En qualsevol element de retolació i senyalització del servei municipal d'escola bressol haurà de
constar-hi sempre el seu caràcter municipal, i es faran de conformitat amb els criteris i la normativa
municipal.
L’Ajuntament també haurà d’autoritzar tots els diferents elements de papereria (fulls amb
encapçalament, sobres, targetes...).
El Projecte Educatiu, així com el funcionament del centre, haurà de seguir les orientacions i
indicacions establertes per la Regidoria d'Educació, i restarà sota la supervisió i seguiment que
exerceixi el personal tècnic municipal responsable de la coordinació de les escoles bressol
municipals.

Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i ambientals del contractista.

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
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Seguretat Social i de prevenció de riscos i de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, l’empresa contractista ha de complir durant l’execució del contracte les condicions previstes al
Conveni col·lectiu sectorial que li sigui d’aplicació.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte i
acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels RNT (antic TC2)
corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat funcional, així com les disposicions en matèria fiscal i ambiental.
En el supòsit de vaga, l’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la
seguretat de l’àmbit d’execució dels treballs.
L’Ajuntament no adquireix cap obligació respecte del personal que l’empresa adjudicatària contracti per a la
prestació del servei, i en cap cas es produirà la subrogació de l’art. 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de
22 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix
l’article 308.4 LCSP.
2.

Obligacions relatives a l’ incorporació de principis ètics a la contractació
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El licitadors i contractistes de l’Ajuntament d’Arenys de Mar resten obligats al compliment del següents
principis ètics de manera automàtica en prendre part en una licitació o contractar amb l’Ajuntament:
a) Els licitadors i els contractistes han d’adaptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
fomentar, proposar, promoure qualsevol o realitzar pràctica èticament reprovable i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer,
estigui present o pugui afectar al procediment o la relació contractual.
b) Amb caràcter general els licitadors i els contractistes, en exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions següents:
 Observar els principis, les normes i el cànons ètics propis de la seva activitat, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic objecte del contracte.
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el processos de contractació
pública o durant l’execució del contracte.
c) En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
 Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
 No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte o en la seva continuïtat en interès propi o de tercers.
 No oferir ni facilitar a càrrecs, empleats públics, o a persones que puguin participar o influir en
el procediment de contractació avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a
persones vinculades al seu entorn familiar o a favor de tercers, amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.
 No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
 Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir el efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
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3.

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionades amb la
licitació o el contracte dels que tingués coneixement.
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per tal d’obtenir, directa
o indirectament, una avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi o de tercers.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes
del sector públic imposin als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
corresponguin de forma directa per previsió legal.
Denunciar els actes dels que tinguin coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.

Normes especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista

Sense perjudici de l’obligació de subrogació de personal existents, per a la incorporació de nous efectius,
correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que formarà part de l’equip de
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar del compliment dels requisits que s’hagin establert en el present plec.
El contractista procurarà que existeixi estabilitat en el seu equip de treball, i que les variacions en la seva
composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb la finalitat de no alterar el bon funcionament
del servei, i haurà d’informar en tot moment aquestes variacions a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
4.

De la direcció i organització del personal que executa el contracte.

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el poder de direcció
inherent a tot empresari sobre el personal que integra l’equip de treball encarregat de l’execució del
contracte. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos,
llicencies i vacances, les substitucions dels treballadors en 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
disciplinària, així com tots els drets i obligacions que de la relació contractual entre empleat i ocupador se’n
derivin.
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1. De les funcions del personal que executa el contracte.
El contractista vetllarà essencialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del contracte, desenvolupin
l’activitat sense extralimitar-se en les funcions encomanades respecte de l’activitat delimitada en l’objecte
del contracte del present plec. Les funcions seran, sense ànim restrictiu, les que es detallen en el PPT.
2. Personal a adscriure al contracte
L’empresa contractista haurà d’acreditar, abans d’iniciar la prestació del servei, que disposa del personal
següent per adscriure’l a la prestació del contracte a Arenys de Mar:
2.1. Dotació de personal per al servei de l’escola bressol 2
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1 director/a a jornada complerta, dedicada a la direcció, coordinació i gestió del servei de
l’escola bressol i als serveis complementaris i de menjador.
1 Educador/a, a jornada completa desenvolupant les funcions de tutor/a d’aula, per cada aula que
estigui en funcionament. En aquest cas seran mínim 3 educadors/es (la normativa vigent marca
el mínim que ha de tenir un servei d’escola bressol, és a dir una aula de P0, 1 de P1 i una de P2)
i màxim 5, que són les aules totals disponibles a les instal·lacions
1 educadors/es de suport, que farà reforç a l’aula quan calgui, i per cobrir els serveis
complementaris i de menjador.

En l’equip docent de l’EBM 2 hi haurà, com a mínim, 1 mestra especialista en educació infantil per cada 3
Tècniques en Educació Infantil o fracció.
L’organització flexible de la plantilla ha de permetre atendre totes les demandes del servei i l’optimització
dels recursos humans a l’escola bressol.
S’ha de garantir que, en qualsevol circumstància a cada aula hi hagi, un/a educador/a amb la titulació
requerida per la normativa vigent.
2.2. Dotació de personal de suport per al servei de menjador/descans
L’atenció del servei de menjador la faran els/les educadors/es i el personal docent de suport, que informaran
diàriament a les famílies sobre el seu desenvolupament.
A efectes de garantir les ràtios de personal necessari per a la prestació, cal distingir entre el servei d’àpat, que
ocupa la franja de 12 a 1 del migdia, i el període de descans, d’1 del migdia a 3 de la tarda.
2.3. Dotació de personal per al servei d’acollida i de permanències.
Per atendre aquests serveis, la dotació mínima de personal serà de 2 educadors/es que compleixin els
mateixos requeriments de qualificació del servei d’escolaritat de la escola bressol, és a dir, com a mínim 1
serà un/a de les tutors/es i l’altre pot ser educador/a de suport. Es prestarà el servei amb un mínim del 10%
dels infants escolaritzats. Aquesta dotació de personal s’incrementarà a raó d’un/a professional per cada 8
infants.
2.4. Dotació de personal per sortides.
Per atendre aquest servei es tindrà en compte el Protocol de sortides del centre que inclourà, segons
normativa vigent, la ràtio: nombre alumnes/ nombre d’educadores. Caldran les autoritzacions corresponents
de les mares/pares o tutors/es dels infants. Sense aquesta autorització no podran fer la sortida.
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5.

Règim de pagament

L’import del pagament de les factures del servei d’escola bressol es realitzarà de manera mensual pels mesos
en que es presta el servei (11 mesos), és a dir, l’import total anual del contracte dividit entre 11 mesos en el
que es presta el servei i d'acord amb el calendari de pagaments previst per l'Ajuntament i prèvia comprovació
i supervisió de les prestacions realitzades.
El servei de menjador es facturarà a mes vençut, un cop presentada la relació d’usuaris que han utilitzat
aquest servei durant el mes.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar realitzarà el pagament dels serveis prestats prèvia presentació de la
corresponent factura mensual que serà presentada al Registre electrònic de factures, com a màxim el dia 5
del mes següent. A la factura haurà de constar de forma clara: llistat separat per a cada un dels serveis
d’ajuda a domicili prestats i separats, els que corresponen a dependència i social, amb el detall dels dies i
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hores de servei realitzades i l’import per usuari. La factura haurà d’anar signada pel contractista i comptar
amb la conformitat del responsable del contracte. L’adjudicatari mensualment presentaran amb la facturació
els RLC i RNT (antics TC1 i TC2) de tot el personal adscrit a l’empresa i semestralment els certificats
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En aplicació d’allò establert en la Disposició Addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte les dades
següents a efectes de facturació
- Òrgan amb competències en matèria de compatibilitat pública: Intervenció municipal.
- Òrgan de contractació: Alcaldessa.
- Destinatari de la factura: Ajuntament d’Arenys de Mar.
6.

Assegurances.

L’adjudicatari s’obliga a subscriure, formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil pels danys i / o perjudicis a les usuàries del servei, a terceres o al propi Ajuntament que
es puguin derivar de la prestació del servei, de l'estat i ocupació de l'immoble, del funcionament de les
instal·lacions i serveis, i del desenvolupament de l'activitat, tot garantint que queda coberta la responsabilitat
originada per accions o omissions del personal de l'escola bressol respecte els alumnes, per un import mínim
per víctima de 1.200.000 euros
Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del contracte.
7.

Infraccions.

Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte es qualificaran com a faltes, que
podran ser molt greus, greus o lleus.
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Seran molt greus:
a) Incompliment molt greu de les determinacions del present Plec o de l’oferta presentada pel que fa a
la prestació del servei .
b) Incompliment de l’ assignació de mitjans humans i tècnics per sota del que s’havia contractat i
planificat, incloses les millores ofertades i acceptades per l’òrgan de contractació.
c) Incompliment dels horaris establerts per a cada dia de servei i per a cada tipus de servei.
d) No presència del personal que fixa el contracte per a cadascun dels dies de servei.
e) Prestació del servei de manera molt deficient.
f) Tracte molt incorrecte de qualsevol persona adscrita al servei amb les persones usuàries, amb els
progenitors o familiars dels mateixos, amb el personal d’altres serveis que es desenvolupin en espais
coincidents i amb qualsevol persona que participi en la prestació del servei.
g) Incompliment de les determinacions establertes en el plec de prescripcions tècniques com a
obligacions essencials.
h) Demora en el començament en la prestació del serveis superiors a un dia, sempre que no existeixi
causa de força major.
i) Interrupcions o paralitzacions de la prestació dels serveis sense justificació ni notificació prèvia a
l’Ajuntament.
j) Demora superior a una setmana en la presentació de la documentació requerida per l’Ajuntament o
l’establerta en el Plec de Prescripcions Tècniques o en el present Plec.
k) Fraus en la forma de prestació dels serveis.
l) Ús de mitjans en mal estat de conservació o perillosos o insalubres.
m) Manca de manteniment i conservació de l’ equipament ofert com a millora .
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n) Manca de formació del personal del servei.
o) Desobediència reiterada (més de dos avisos) a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la
prestació dels serveis.
p) Incompliment d’alguna de les millores del servei a les que es pugui comprometre l’empresa
adjudicatària en el marc de la present licitació.
q) Incompliment de les obligacions laborals i de la Seguretat Social amb el personal adscrit als serveis.
r) Incompliment del Pla de prevenció de riscos laborals.
s) Incompliment de la normativa laboral, de prevenció de riscos i/ o de seguretat social.
t) Incompliment de la normativa sanitària i de serveis socials.
u) Incompliment de l’obligació de subrogar el personal.
v) Incompliment de tot allò que determina la reglamentació en matèria de seguretat i higiene del treball.
w) Incompliment de les condicions especials d’execució.
x) Qualsevol altre incompliment molt greu de les condicions establertes en aquest plec o en el plec de
prescripcions tècniques que no estigui tipificat com a greu o lleu i afecti a la seguretat , integritat
física o moral o salubritat de les persones ateses.
Seran infraccions greus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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j)
k)

La prestació del servei de manera deficient.
La modificació del servei sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament.
Deficiències greus en la prestació dels serveis ordinaris.
Deficiències en la coordinació del servei amb els responsables municipals.
Tracte incorrecte de qualsevol persona adscrita al servei amb les persones usuàries, amb els
progenitors o familiars dels mateixos, amb el personal d’altres serveis que es desenvolupin en espais
coincidents i amb qualsevol persona que participi a les activitats organitzades.
Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions de detall del servei que no
impliquin despeses per l’empresa adjudicatària.
Irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d’acord amb les condicions fixades en el
present plec i en els plecs de prescripcions tècniques.
Demores greus, superior a un dia i per cada dia, en la presentació de la documentació requerida per
l’Ajuntament o les establerta en el Plec de Prescripcions Tècniques o en el present Plec
La utilització dels uniformes i/o de qualsevol equip o instal·lació del servei com a suport d’elements
publicitaris o propagandístics o no autoritzats.
La realització de tres infraccions lleus.
Qualsevol altre incompliment de les condicions establertes en aquest plec o en el plec de
prescripcions tècniques que afectin a la seguretat o salubritat pública i no estigui tipificat com a molt
greu o lleu.

Seran infraccions lleus:
a) Qualsevol altre incompliment de les condicions establertes en aquest plec o en el plec de
prescripcions tècniques no tipificat com greu o molt greu.
8.

Sancions

Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista seran les següents:
a) Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes econòmiques de 1.001€ a 3.000 €.
b) Per les infraccions qualificades com a greus, multes econòmiques de 501 € a 1.000 €.
c) Per les infraccions qualificades com a lleus, multes econòmiques fins a 500€.
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9.

Imposició de sancions

La imposició de sancions requerirà únicament informe del responsable del contracte i audiència del
contractista.
La resolució definitiva és competència de l’alcalde/essa.
10. Confidencialitat de la informació.
Sense perjudici de les disposicions de la Llei de contractes del sector públic, relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus
secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. Els òrgans de contractació no podran divulgar
aquesta informació sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser genèrica ni pot declarar que tots
els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’han d’especificar de forma expressa i precisa quins
documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta
aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a què
tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat el referit caràcter en els plecs o
en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es
mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació.
11. Protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari es comprometrà al compliment amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals y garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de protecció de
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, amb
sotmetiment exprés a la normativa nacional i de la Unió Europea que, en matèria de protecció de dades,
pugui resultar aplicable.
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L’ajuntament cedirà a l’adjudicatari les dades personals dels usuaris de l’Escola bressol 2 necessàries pel
bon desenvolupament del servei i, únicament amb la finalitat de complir amb els drets i obligacions
continguts en aquest contracte.
La cessió de les dades de caràcter personal per fer possible la prestació del servei d’Escola bressol són
necessàries en el procés de derivació per iniciar un bon treball amb les famílies i cal facilitar als
professionals de l’Escola Bressol la informació necessària tant de tal manera que es tingui una visió àmplia
de la situació que permeti diagnosticar-la millor.
L’Ajuntament ha de transmetre al centre aquella informació que es consideri rellevant per a l’atenció dels
infants i les seves famílies. Cal utilitzar les diverses vies de relació per traspassar i donar informació: Instruments formals: informes - Espais i reunions de coordinació - Altres (telèfon, correu electrònic) en
funció del nivell de risc i la urgència que es detecti.
Inicialment es comunicaran les següents dades:
• Nom, cognom, data de naixement, Genograma • Localització de l’infant i la família • Curs i centre escolar
de l’infant • Contacte del professional referent quan sigui necessari .
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Un cop iniciada l’activitat S’utilitzaran les vies establertes per traspassar la informació estrictament
necessària :
En quan a la coordinació externa (treball en xarxa).- Aquest és un dels elements fonamentals per
desenvolupar un bon treball al centre, tant en general com en concret pel que fa a la relació amb les famílies.
Els factors imprescindibles de la coordinació externa que afecten el treball amb la família són: • Disposar
d’una visió integral de l’infant, en la qual es reculli la seva situació familiar i s’incorporin les valoracions que
poden fer des del centre
Les eines de registre seran:
Fitxa d’inscripció • Fitxa de la família • Registre d’entrevistes (entrevista inicial, etc.) •Registre de
coordinació externa • Registre d’espais de treball individualitzats • Autorització per sortides • Informe de
derivació, si escau seguiment • Fitxa d’activitat diària • Diari d’observació (protocol, pauta d’observació
inicial) • Entrevista inicial amb la família • Espais de treball individual amb l’infant • Reunions de l’equip
educatiu • Coordinació amb agents interns i/o externs • Pla de treball (document de treball inicial) Eines de
seguiment diari • Diari de seguiment individualitzat • Diari de seguiment grupal • Registre o acta de
l’assemblea • Registre de seguiment amb la família • Seguiment dels espais de treball individualitzats •
Seguiment i registre d’assistència . Eines de registre específiques • Registre de contactes i coordinació de
professionals • Fitxes de les avaluacions • Memòries • Informe final.
Tots els usuaris hauran d’haver firmat les autoritzacions estipulades per l’ajuntament i l’adjudicatari, així
com s’informarà a les persones usuàries sobre la llei vigent en matèria de protecció de dades.
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin
dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'ajuntament. En el cas que el
personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
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L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús, conservació... amb les
dades subministrades per l’ajuntament o rebudes de tercers que intervinguin en els treballs, per a finalitats
diferents de l’estricte compliment d’aquest contracte, Aquestes dades tenen el caràcter de confidencials
d’acord amb la llei orgànica de protecció de dades i, en cap cas, es podran facilitar a tercers. Les dades que
seran objecte de cessió per l’Ajuntament a l’empresa contractista, única i exclusivament tindran la finalitat
de fer possible la gestió del servei que es contracta i que el seu tractament s’ajustarà al que es preveu en
l’annex de protecció de dades adjunt i que formarà part del contracte que es formalitzi.
Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari s’obliga a lliurar a l’ajuntament d’Arenys de Mar tots els arxius,
documents i, en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en virtut d’aquest contracte.
L’adjudicatari no podrà establir al lloc de realització dels treballs cap tipus de rètol o cartell amb finalitats
publicitàries de la seva empresa, sense el previ consentiment escrit de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Abans de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària presentarà una declaració que posi de
manifest on estaran ubicats els servidors i on es prestaran els serveis associats als mateixos. L’adjudicatari te
l’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte pel que fa a les
dades facilitades en l’anterior declaració.
El licitadors han de indicar necessàriament en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els
serveis associats als mateixos, el nom i perfil empresarial, definit per les condicions de solvència
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professional o tècnica, dels subcontractistes als que es pretengui encomanar la seva realització
En forma d’annex, s’adjunta al present Plec document de protecció de dades que formarà part del contracte
que en el seu dia es formalitzi on consta la finalitat per a la qual es cediran les dades personals.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS.
12. Revisió de preus.
No hi haurà revisió de preus del contracte durant tota la durada del mateix., en atenció a la seva durada.
En cap cas l’adjudicatari tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El preu del contracte es inalterable i
no experimentarà cap variació per cap circumstància independentment de la durada i horari, etc., ni de cap
altra circumstància. No s’entén com a supòsit de revisió de preus els supòsits previstos de modificació
contractual que suposin una retribució.
Aquesta previsió es motiva en les dos circumstancies següents:
1. La derivada de la crisi econòmica i la necessitat de reduir el dèficit públic, que ha determinat una
progressiva i constant reducció de la despesa i la necessitat de programar i abordar actuacions que són
ineludibles des de la certesa del seu cost, pel que resulta inviable amb les desviacions derivades de la
revisió de preus.
2. La constatació que els imports determinats com a preus unitaris tenen els suficient marge de flexibilitat
per tal què els licitadors formulin ofertes econòmicament viables que contemplin les possibles
desviacions en el cost de l’actuació a realitzar, tenint en compte a més les limitacions previstes al RD
55/2017, de 3 de febrer, que se desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola.
13. Cessió.
El contracte no podrà ser objecte de cessió.
14. Subcontractació.
Donades les especials característiques del servei, no es podrà subcontractar els serveis d’atenció directa als
infants.

07/05/2020 TAG Secretaria

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
15. Causes de resolució.
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 LCSP i, específicament
per al contracte de serveis, l’art. 313 LCSP. En particular, es considerarà motiu de resolució del contracte 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 o als presents plecs durant l’execució del
contracte, quan a criteri de l'Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, inclosa la de mantenir les condicions laborals durant
la vigència del contracte, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les Infraccions.
L’incompliment de les condicions especials i essencials d’execució previstes en aquest plec, llevat que
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-

s’acordi, quan legalment sigui possible, la imposició de les penalitats previstes en aquet plec.
La cessió o transferència parcial o total del servei a un tercer.
La interrupció dels treballs durant cinc dies consecutius o set d’alterns per causes atribuïbles de forma
directa o indirecta a l’adjudicatari.
Les reiterades deficiències en el compliment de les obligacions contingudes en el contracte.

2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles 213 i 246 de
la LCSP.
3. Quan el contracte es resol per causes imputables a l’adjudicatari, aquest haurà d’indemnitzar a
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta indemnització es farà efectiva, en primer lloc,
sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagi constituït, la qual es confiscarà, sens perjudici de la
subsistència de la responsabilitat del contractista en la part que excedeixi de l’import de la garantia
confiscada.
16. Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia d’aquest servei serà l’equivalent a la prestació del mateix, que es comptabilitzarà des
de la data de la signatura del corresponent document contractual.
Aprovada la liquidació del contracte, un cop finalitzat el mateix, si no en resulten responsabilitats que
s’hagin d’exercir sobre la garantia, l’òrgan de contractació dictarà l’acord de cancel·lació i devolució que
serà comunicat a l’adjudicatari.
17. Prerrogatives de l’Administració.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en LCSP, l’òrgan de contractació ostenta
les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo
per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la
via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP.

Teresa Icardo Paredes

Signatura 1 de 1

07/05/2020 TAG Secretaria

18. Règim de recursos.
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 LCSP, els anuncis
de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin
la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel
que disposen els articles 44 i següents de la LCSP.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.
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2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració que no
siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Arenys de Mar, a la data de signatura electrònica
La TAG d’Assumptes Generals
Teresa Icardo i Paredes

ANNEX – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del Ajuntament d’Arenys de Mar
tractament
Riera del Bisbe Pol, 8, 08350, Arenys de Mar.
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades per a consultes,
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: dpd.ajarenysdemar@diba.cat.
Finalitat
del
Exclusiva de gestió i tramitació del present contracte.
tractament
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps estrictament necessari pel
conservació
compliment del contracte, sempre que una llei no disposi el contrari.
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D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació
d'aquestes
dades
(en
endavant,
RGPD),
s’informa
a
........................................................................... (empresa adjudicatària encarregada del tractament) i al seu
personal que les dades de caràcter personal aportades durant el procediment de contractació i durant
l’execució del contracte, seran objecte de tractament en les següents condicions:
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Legitimació del Compliment d’obligacions contractuals.
tractament, base
jurídica
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir
la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que
accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius.
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’encarregat del tractament
durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les
obligacions de seguretat de les dependències i edificis del responsable del
tractament.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a
les instal·lacions.1
Destinataris de No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. Les dades
cessions
o només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.
transferències
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o oblit, portabilitat
persones
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament enviant un
interessades
correu electrònic a oac@arenysdemar.cat
Sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció judicial, tot interessat tindrà
dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control corresponent,
en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc
de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
L’Autoritat de Control corresponent en aquest cas és l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades: https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de dades de
caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'encarregat del tractament, es
relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es
preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades.
1.Objecte de l’encàrrec del tractament
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Mitjançant aquestes clàusules s’habilita a ............................................................................... encarregat del
tractament, per tractar per compte de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, responsable del tractament, les dades
de caràcter personal necessàries per prestar el servei de Centre Obert, amb la finalitat de..............
El tractament consistirà en .............................................(descripció detallada del servei)
Concreció dels tractaments a realitzar:

Acarament

Conservació

Consulta

Comunicació

Comunicació per transmissió

Destrucció

Difusió

Extracció

Interconnexió










Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Altres:..................
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2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, responsable del tractament, permet la recollida per part de .........................., encarregat del
tractament, de la informació que es descriu a continuació:
•
•
•

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

3. Durada
Aquest acord té una durada que coincidirà amb el termini de prestació del servei adjudicat.
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de lliurar tots els suports que
continguin les dades personals a l’Ajuntament i ha de suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per
a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
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c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte
del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per
compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i
del Delegat de Protecció de Dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional,
inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les
transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de
garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d’incident físic o tècnic.
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
d) Amb caràcter general, a no comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització
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escrita expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable,
d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar,
prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat hagués de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels Estats Membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho
prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Subcontractació
No es podrà subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que
comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal
funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al
responsable, amb una antelació de 7 dies hàbils. Cal indicar els tractaments que es pretén
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de
contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el
termini establert.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a
complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les
instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de
manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat
de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho
incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa
al compliment de les obligacions.
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f) Mantenir el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal objecte del
present contracte a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en
finalitzi l’objecte. L’encarregat prendrà les mesures necessàries perquè el contingut de la informació
no es divulgui a tercers, ni que aquests puguin tenir accés a la mateixa sense autorització del
responsable del tractament.
A l'efecte del present acord, tindrà la consideració d'informació confidencial tota aquella susceptible
de ser revelada de paraula, per escrit o per qualsevol un altre mitjà o suport, tangible o intangible, ja
sigui intercanviada com a conseqüència d'aquesta relació contractual o que una part assenyali o
designi com a confidencial a l'altra.
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals del responsable es comprometen,
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents a aquest efecte, de les quals cal informar-los convenientment.
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que
estableix l'apartat anterior.
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i)

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils)
L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini establert, les
sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament,
portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb
les dades objecte de l'encàrrec.

k) Dret d’informació
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa
als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la
informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades.
l)

Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través del correu electrònic
oac@arenysdemar.cat o dpd@urecalegal.com, de les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant
per documentar i comunicar la incidència.
A l'efecte del present contracte i de conformitat amb el que es disposa en el RGPD, una violació de
la seguretat, serà aquella que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades
personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, fins i tot, la comunicació o accés no
autoritzada a aquesta informació.
Sense perjudici de l'anterior, la notificació no serà necessària quan sigui improbable que aquesta
violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
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Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan
sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el
nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades o d'un altre punt de contacte en el
qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat
de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes
negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar les violacions de la seguretat de les dades a
l'autoritat de protecció de dades.
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La comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan
sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el
nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
b) Nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades o d'un altre punt de contacte en el
qual es pugui obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat
de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes
negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als interessats les
violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als
drets i les llibertats de les persones físiques.
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal:
 Explicar la naturalesa de la violació de dades.
 Indicar el nom i les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades o d’un
altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
 Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
 Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per
posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si
escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la
protecció de dades, quan escaigui.
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n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de
control, quan escaigui.
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o
un altre auditor autoritzat per ell.
p) Implantar les mesures i mecanismes de seguretat pertinents per a:
 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
 Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
 Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que serveixen per
demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar la informació sobre
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aquestes certificacions.
q) Designar un Delegat de Protecció de Dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al
responsable, si escau.
r) Destí de les dades
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes, l'encarregat n’ha de
certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al responsable del tractament.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades,
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
 Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
 Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que
ha d’efectuar l'encarregat. (tan sols en el cas que pertoqui)
 Fer les consultes prèvies que correspongui.
 Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
 Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
 Autoritzar a l’encarregat del tractament a:
o
o
o
o
o

dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de
serveis contractada.
dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal,
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del
responsable del tractament.
l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament es vegi
en l’obligació d’executar.
tractar les dades en els seus locals, aliens als del responsable del tractament esmentats al
punt 2 d’aquesta clàusula.
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6. Incompliments i responsabilitats
L'incompliment de l'establert als apartats anteriors, ja sigui per culpa, dol o negligència pot donar lloc al fet
que l'encarregat del tractament sigui considerat responsable del tractament, a l'efecte d'aplicació del règim
sancionador i de responsabilitats previstes en la normativa de protecció de dades. Exonerant a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de qualsevol tipus de responsabilitat.
7. Vigència
Aquest contracte conté el total acord entre les parts sobre l’objecte del mateix i substitueix i reemplaça
qualsevol acord anterior, verbal o escrit, al que haguessin arribat les parts, veient-se supeditat quant a la seva
durada al contracte de prestació de serveis contractats amb l’encarregat.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

7d3aef20231f46a18028bb85181967a7001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Així mateix, en cas de contradicció entre les condicions estipulades en el present acord i qualsevol altre
signat amb anterioritat entre ambdues parts, prevaldrà l'estipulat en el present.
Qualsevol modificació del contingut d'aquest acord, només serà efectiva si es realitza per escrit i amb el
consentiment d'ambdues parts.
(firma)

Encarregat del Tractament

Responsable del Tractament
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
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(firma)
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