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Clàusula 1  
Definició de l'objecte del contracte  

 
Aquest Plec té per objecte la licitació del contracte del servei de suport a la organització 
d’activitats municipals de Martorelles. 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans personals necessaris per a la realització d’aquest servei, 
per tant s’ha de contractar a una empresa externa. En tractar-se de feines puntuals i no 
repetitives que depenen de l’estructura de cada activitat, l’Ajuntament no pot disposar de 
personal. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis i s’emmarca en el tipus de serveis 
a què es refereix la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. Per això el contracte és un contracte reservat a empreses 
d’inserció, regulats respectivament, al Text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, i a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 
regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix la 
normativa esmentada per tenir aquesta consideració, o un percentatge mínim de reserva de 
l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, amb la 
condició que el percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
dels centres especials de treball, de les empreses d’inserció o dels programes sigui el previst a 
la seva normativa de referència i, en tot cas, almenys del 30 per cent. 
 
Codi CPV del contracte: 63100000-0. 
 

Clàusula 2 
Necessitat i idoneïtat del contracte i divisió 
en lots 

 
L’Ajuntament de Martorelles, des dels seus respectius departaments, i les diferents entitats 
municipals desenvolupen les activitats i esdeveniments programats anualment. 
 
L’objecte del contracte és, efectivament, el servei de suport a la organització d’activitats 
municipals  a Martorelles. La no divisió en lots es justifica pel fet de que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte pot dificultar 
l’execució correcta des del punt de vista tècnic i alhora encarir el preu. 
 
Les necessitats, detallades a la següent taula, computen un total de 130 hores anuals de les 
quals s’estima que seran festives i/o nocturnes 102 hores: 
 

ACTIVITATS MUNICIPALS 
PROGRAMADES DATA NÚMERO 

D’OPERARIS HORES HORES 
FESTIVES/NOCTURNES 

CARNAVAL 9-març 2 8 8 
FESTA DE LA PRIMAVERA 6-abril 2 8 8 



 

SANT JORDI 23-abril 2 8 0 
FESTIVAL BRUNZIT 27-abril 2 8 8 
CAMINADA POPULAR 5-maig 2 4 4 
SANT JOAN 23-juny 2 10 10 
CINEMA D'ESTIU 5-juliol 1 2 2 
ESPAI ON 13-juliol 2 8 8 
MARTU BEER FEST 20-juliol 2 4 4 
CINEMA D'ESTIU 26-juliol 1 2 2 
CINEMA D'ESTIU 9-agost 1 2 2 
CINEMA D'ESTIU 30-agost 1 2 2 
FESTA  MAJOR 12-setembre 2 40 30 
CAMINADA NOCTURNA 18-octubre 2 6 6 
ACTIVITAT 25N 23-novembre 1 2 2 
FIRA NADAL 14-desembre 2 6 6 
ALTRES ACTVITATS - - 20 0 

 
TOTAL: 140 

hores anuals 

102 hores festives i/o 
nocturnes incloses a les 

130 hores totals 
 
Les dates esmentades en el quadre poden variar depenent de l’any. 

 
Clàusula 3 
Dades econòmiques 

 
Pressupost de licitació 
 
El pressupost de licitació per al present contracte (segons art. 100 LCSP): es fixa en 3.920,00 
euros IVA inclòs (tres mil nou-cents vint euros IVA inclòs) i comprèn l’any de durada del 
contracte. 

El pressupost de licitació inclou 3.239,67 euros més 680,33 euros del 21% d’IVA. 

El sistema de determinació del preu del contracte es basa en el preu unitari d’hores de servei 
prestat, el qual s’ha calculat tenint en compte les taules retributives del conveni col·lectiu 
d’aplicació i considerant tant els costos directes com indirectes. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir la seva oferta sobre el preu unitari marcat a la 
present clàusula. El preu unitari es multiplicarà per 140 hores previstes per l’any de durada del 
contracte i la quantitat que resulti serà la base per al càlcul de la puntuació. 

El pressupost de licitació inclou 130 hores anuals de servei, de les quals 102 hores s’estima que 
siguin festives i/o nocturnes. A més, s’ha de tenir en compte que les 20 hores del concepte 
“Altres activitats” només suposen un dret a la seva percepció per part del contractista en la 
quantia dels treballs realment realitzats i acreditats. 
 
El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent: 



 

 
Preu unitari del servei (€/h) IVA 

inclòs 
Previsió d’hores de serveis anuals 

Cost anual previst 
(€ IVA inclòs) 

28 140 3.920,00 
 

El pressupost de licitació és un import màxim. No s’admetran les ofertes que superin aquest 
import i, per tant, les empreses hauran de fer oferta a la baixa. El preu establert és indiscutible 
i comprèn la totalitat dels serveis connexos a l’objecte del contracte així com totes les 
possibles actuacions que se’n derivin.  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació IVA inclòs, 
indicant l’import corresponent a l’IVA en partida independent. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència. 
 
Valor estimat 
 
Valor estimat del contracte (segons art. 101 LCSP): 6.479,34 € IVA exclòs, que comprèn l’any de 
durada inicial més un any de possible pròrroga. 
 
Aplicació pressupostària 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 6000 3340 22609 del vigent pressupost. 
 

Clàusula 4 
Durada del contracte 

 
El contracte tindrà una durada d’un any podent prorrogar-se un any més. La pròrroga s’haurà 
d’acordar expressament.  
 
L’execució del contracte del servei s’iniciarà un cop s’entengui formalitzat el contracte i en el 
moment marcat pel servei corresponent. A partir d’aquell dia començarà a transcórrer el 
termini que s’ha marcat com a durada del contracte.  
 

Clàusula 5 
Empreses licitadores 

 
Conforme la Disposició addicional quarta de la LLCSP aquest contracte s’estableix com a 
contracte reservat. Únicament podran optar a la present licitació centres especials de treball 
d’iniciativa social i/o empreses d’inserció social regulades respectivament al text refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (mitjançant el 
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) i a la Llei 44/2007, de 13 de desembre. 
 
Seguint la disposició, aquests centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses 
d’inserció social, han de complir les condicions establertes a l’esmentada normativa o bé tenir 



 

establert un percentatge mínim de reserva de l’execució del contracte del 30% per a 
treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social. 
 
Tanmateix poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres,  que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva solvència econòmica i 
financera, i tècnica o professional. 

Quan es tracti de persones jurídiques, el seu objecte social o activitat econòmica ha de tenir 
relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals. 
 
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en 
compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el seu cas, de la 
persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva 
disposició els mitjans d’aquestes societats necessaris per a l’execució dels contractes.  
 
També poden presentar propostes les unions temporals d'empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte d’acord amb l’art. 69 de la LCSP. Cada un dels empresaris que 
componen l’agrupació, haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència 
les clàusules següents, havent d’indicar en document privat els noms i circumstàncies dels 
empresaris que la subscriuen, la participació de cada un d’ells i la persona o entitat que, durant 
la vigència del contracte ha de tenir la plena representació de tots ells front a l’Administració i 
que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d’empreses (art. 24 RGLCAP). 
 
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions de 
les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides 
per contractar amb l'Administració. 
 
ACREDITACIONS 

CAPACITAT D’OBRAR 
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 
 

-Si es tracta d’empresari individual: 
• DNI o NIF de la persona. 

 
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan el licitador no actuï en nom propi): 
• DNI o NIF de qui subscrigui la proposició. 

 
• Escriptura pública de constitució o modificació de la societat o entitat o document de 
constitució o modificació de la societat o entitat. 

 
• Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per representar 
a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.  

 



 

COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A CONCERTAR UN CONTRACTE RESERVAT 
 

CONSTITUCIÓ COM A CENTRE ESPECIAL DE TREBALL O EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL 
 

• Inscripció del Registre oficial corresponent que acrediti com a Centre Especial de 
Treball o Empresa d’Inserció acompanyada d’una declaració de la seva vigència. 

 
O bé 
 

COMPLIMENT DEL PERCENTATGE MÍNIM DE RESERVA DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

• Certificat o declaració responsable, de que almenys un 30 per cent de la plantilla del 
Centre Especial de Treball o Empresa correspon al grup de persones amb especial 
dificultat per accedir al mercat de treball ordinari per causa de discapacitat o risc 
d’exclusió social. 

 
Clàusula 6 
Tramitació de l’expedient i procediment 
d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a publicitat europea per 
raó de l’import, es durà a terme mitjançant:   
 
Procediment obert, en què tot empresari interessat i que reuneixi les condicions de les 
empreses a les que està reservat el contracte podrà presentar una proposició; s’exclou tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article 156  de la 
LCSP. Per raó de l’import es tramitarà en un obert simplificat abreujat, recollit a l’article 159.6 
de la LCSP.  
 
En base a la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP la presentació de les ofertes es farà, 
NOMÉS, per mitjans electrònics mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web 
següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&    

 
S’ha de presentar un sobre donat que el plec estableix només criteris d’adjudicació 
quantificables de forma automàtica i, alhora, es tramita per un procediment molt abreujat de 
l’article 159.6 de la LCSP. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s 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 de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les usades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 



 

de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en les declaracions i 
documentació de la les ofertes. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels  documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l’eina de Sobre 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’Ajuntament de Martorelles demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau a partir de les 24 
hores posteriors a la finalització del termini de presentació d’ofertes. L’òrgan de contractació 
demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les 
ofertes en la mesa d’obertura del sobre A (sobre únic). 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 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/les paraula/es clau, que només elles custodien durant 
tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau. Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les 
paraules clau en el termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació 
d’aquella empresa. 



 

 
La Mesa podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. 
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes i es publicarà a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent. Addicionalment, es comunicarà el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida 
tècnica que impossibiliti la presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu 
electrònica a l’adreça mar.contractacio@martorelles.cat en el qual s’adjunti una impressió de 
la pantalla en el moment de l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini 
establert a l’anunci de licitació. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml?set-locale=ca_ES   
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, 
en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el 
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics 
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de 
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines de la Generalitat de Catalunya (EACAT). Així, és obligació de les empreses 



 

licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF, WORD, 
EXCEL, TIFF. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 2 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 5 dies  abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec. 
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 



 

 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que 
s’estableixi a l’anunci corresponent que no serà inferior a 10 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest. 

 
SOBRE A (Sobre únic) 
 

El sobre A haurà de contenir la documentació següent:  
 

1. Declaració responsable. Cal omplir l’Annex 1. 
2. Documentació que acrediti la capacitat d’obrar en base a la clàusula 5. 
3. La proposició econòmica, que s’haurà d’ajustar al model de l’Annex 2. 
4. La proposició de criteris de qualitat, que s’haurà d’ajustar al model de l’Annex 3. 

 
Un cop transcorregut el termini de presentació que marca l’anunci al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de Martorelles, es procedirà a l’obertura dels sobres per part de la Mesa de 
Contractació, que estarà formada per: 
 

- Marc Candela Callado, President 
- Montserrat Torrents Pedragosa, secretària accidental   
- Adela Grau Milà, interventora accidental 
- Adrià Soler i Escolà, vocal 
- Nieves Villanueva Igual, secretària de la Mesa 

 
L’obertura es durà a terme en sessió privada tal i com descriu l’article 159 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Seguidament la Mesa farà proposta 
d’adjudicació a l’empresa que hagi fet la millor oferta en base a qualitat i preu i es demanarà la 
documentació que pugui ser necessària per a l’adjudicació i que figura, bàsicament, a la 
clàusula 21 d’aquest plec. En cas que aquesta empresa no presenti la documentació la Mesa 
farà proposta d’adjudicació a la segona empresa classificada segons la puntuació. Finalment, 
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte i es notificarà a tots els licitadors i, alhora, es 
publicarà al perfil del contractant.    
 

Clàusula 7 
Domicili a efectes de notificacions 

 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota 
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el 
que figuri en el contracte corresponent.  
 

Clàusula 8 
Criteris a tenir en compte en l’adjudicació i 
solvències 

 



 

Els criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte són els següents (sobre 100 punts): 
 
- Criteris avaluables de forma automàtica  (100%) 
 
Criteris econòmics: 
 
- Preu......................................................................................................... fins a 60 punts 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació de 3.920,00 € IVA inclòs.  
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible és a dir, 60 punts, a la proposta que ofereixi 
la diferencia més alta amb el pressupost de licitació. Es determinarà la puntuació de les 
propostes restants, és a dir la puntuació de cada oferta d’acord amb la següent fórmula: 
 
             

                                    
On: 
 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
P   = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta millor 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Import de licitació 
M = Factor de modulació 
 
El factor de modulació queda establert en 1,5 
 
Criteris qualitatius: 
 
-Grau de composició del personal que executarà el contracte en relació a persones amb especial 
dificultat per accedir al mercat de treball ordinari per causa de discapacitat o risc d’exclusió 
social...............fins a 30 punts 
 
El grau de composició de les personal que executaran el contracte en relació a persones amb 
especial dificultat per accedir al mercat laboral es valorarà de la següent manera: 
 
- Entre el 31 % i el 50 % de persones amb dificultat d’accés laboral...................15 punts 
- Més del 51% de persones amb dificultat d’accés laboral.................................30 punts 
 
-Entrega d’un full de seguiment i control d’inventari dels elements utilitzats per a les activitats a la 
finalització de cadascun dels serveis...................................................................................10 punts 
 
Es puntuarà amb 10 punts l’empresa que es comprometi a la realització d’un full de seguiment i 
control d’inventari dels elements utilitzats per a cadascun dels serveis prestats. 



 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA I SOLVÈNCIA ECONÒMICA  
 

1. Solvència econòmica i financera  

Tal i com recull l’article 159.6 de la LCSP s’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera per a contractes de subministrament i serveis amb un valor 
estimat de menys de 35.000 euros. 
 

2. Solvència tècnica 

Tal i com recull l’article 159.6 de la LCSP s’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera per a contractes de subministrament i serveis amb un valor 
estimat de menys de 35.000 euros. 
 

Clàusula 9 
Criteris de desempat 

 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions segons els criteris d’adjudicació serà el 
que preveu l’article 147 de la LCSP. En concret l’ordre de prelació en cas d’empat serà el 
següent: 
 
En cas d’empat s’adjudicarà l’obra a aquella empresa que reuneixi les condicions següents: 
 
1. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 
 
Si continua l’empat: 
 
2. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
 
En cas que continuï l’empat es tindran en compte els següents criteris de desempat: 
 
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores 
en inclusió en la plantilla. 
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 
En cas d’empat es requerirà a les empreses que presentin la documentació adient per a 
certificar cadascun dels criteris de desempat. 
 

Clàusula 10 



 

Ofertes desproporcionades 
 
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot 
ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran globalment els criteris 
objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. 
 
Quan s'identifiqui una proposició desproporcionada o anormal, es seguiran els tràmits 
previstos a l'article 152.3 del TRLCSP. 

Clàusula 11 
Variants 

 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 

Clàusula 12 
Garantia definitiva 

 
No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa l’article 
107.1 de la LCSP. 
 

Clàusula 13 
Drets i obligacions de les parts 

 
1. El contractista resta obligat a: 
 
a) Al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat 
social i de seguretat i higiene en el treball. 

b) A la prestació del servei en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en la 
proposta presentada pel contractista. 

c) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 

 
2. El contractista facilitarà en tot moment la documentació requerida per l’Ajuntament a 
l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, laboral o administratiu. 
 

3. El contractista contractarà una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
havent de presentar cada any una còpia de les pòlisses actualitzades, responent de tota 
indemnització civil de danys i perjudicis per riscos professionals. 
 

Clàusula 14 



 

Condicions especials d’execució 
 
En base a la clàusula 202 de la LCSP l’empresa contractista haurà eliminar les desigualtats 
entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la 
igualtat entre dones i homes a la feina; afavorir una participació més alta de la dona en el 
mercat laboral i la conciliació del treball i la vida familiar. 
 
En compliment de dita condició, l’empresa haurà de lliurar un resum a l’Ajuntament de les 
actuacions dutes a terme per eliminar aquestes desigualtats.  
 
     Clàusula 15 

Modificació del contracte i revisió de preus 
 
No es preveuen modificacions al contracte i no s’admet la revisió de preus. 
 

Clàusula 16 
Règim de pagament 
 

L’empresa emetrà una factura mensual, a mes vençut, que trametrà a l’Ajuntament en els deu 
dies següents a l’acabament del mes. 
 
L'Ajuntament les pagarà als 30 dies des de la data d'entrada en el Registre, prèvia validació del 
tècnic corresponent. 
 

Clàusula 17 
Causes de resolució 

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 d la LCSP, les 
següents:  
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP 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, sens perjudici d’allò que disposa la 

clàusula següent, referida a les penalitzacions.  
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució 
 

Clàusula 18 
Penalitzacions  

 



 

Cas que l’Ajuntament de Martorelles opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
- per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 

a) una penalització diària en la proporció de 0,60 per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 

 
- pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions 
definides al contracte, s’imposarà: 
 

b) una penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser 
proporcional a la gravetat de l’incompliment.  

 
Clàusula 19 
Cessió del contracte 

 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Martorelles, i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP. 
 

Clàusula 20 
Subcontractació 

 
El contractista, en cas que tingui la intenció de subcontractar, haurà de presentar la 
documentació abans de l’inici del contracte tal i com diu la clàusula i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP pel que fa a capacitat i solvència, compliment 
dels requisits per a contractar amb l’administració, compliment de requisits mediambientals, 
socials... 
 

Clàusula 21 
Documentació a presentar 

 
L’empresa que hagi presentat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu haurà de presentar, 
com a mínim, la següent documentació abans de que es procedeixi a l’adjudicació del 
contracte:  
 

- Certificat acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.  

- Certificat acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la 
seguretat social.  

- Relació de les possibles subcontractacions que l’empresa tingui la intenció de realitzar 
a la que hi ha de figurar el nom de les empreses subcontractistes i les feines que 
realitzaran durant l’execució del contracte. 



 

- Document de compromís d’adscriure els mitjans tècnics i humans que figurin en la 
seva oferta i els que es concreten en aquest plec, si és el cas.  

- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per un valor mínim de 
20.000 euros i últim rebut pagat. 

 
Un cop signat el contracte i abans de 10 dies o en aquell termini que marquin els tècnics de 
l’Ajuntament de Martorelles, entre aquesta signatura i l’inici de l’execució del contracte caldrà 
lliurar la següent documentació:  
  

- Relació del personal que participarà en l’execució del contracte (adscrit o no a aquest) 
amb la filiació i la documentació necessària per a certificar la inscripció d’aquest 
personal a la seguretat social i de que la seva situació s’ajusta al dret laboral.  

 
- Documentació de coordinació d’activitats empresarials, si és el cas.  

 
- Tota aquella documentació que l’Ajuntament cregui convenient demanar en referència 

a la contractació.  
 
Mensualment l’empresa contractista haurà de lliurar la següent documentació:  
 

- TC1 i TC2 del personal adscrit al contracte. 
 

- Aquella documentació que l’Ajuntament consideri oportú en base al contracte i 
aquests plecs.  
 

Al cap dels 6 primers mesos de contracte: 
 

- Pla d’igualtat. 
 

Clàusula 22 
Formalització del contracte 

 
El contracte es formalitzarà amb la signatura de la recepció de la notificació de l’adjudicació 
del contracte en base a l’article 159.6.g) de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

Clàusula 23 
Protecció de dades de caràcter personal  

 
Les dades personals dels signants seran tractades per l’altra part en qualitat de Responsable 
del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La 
finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que 
se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
contractuals. Es podran publicar dades del contractista d’acord amb la normativa de 



 

transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, 
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en 
qualsevol moment a l’altra part a l’adreça que figura a l’encapçalament d’aquest contracte.  
 
Els serveis contractats no requereixen el tractament de dades de caràcter personal per part 
del proveïdor. Quan per a la prestació dels serveis el proveïdor accedeixi als locals de treball 
del contractista, evitarà en tot moment portar a terme cap acció que pogués comportar 
l’accés a dades personals que hi puguin figurar. Respectarà en tot moment les mesures de 
seguretat adoptades pel contractista i, per iniciativa pròpia, actuarà sempre amb diligència 
per evitar aquest accés. En el cas que per error o fet fortuït un empleat del proveïdor accedís 
a dades personals, el proveïdor n’informarà al contractista de manera immediata. El 
proveïdor informarà als empleats assignats a l’execució del present contracte de la seva 
obligació d’actuar amb diligència i de notificar qualsevol incidència que es produeixi. El 
proveïdor serà en tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de 
l’ús d’aquestes dades per part dels seus empleats. 
 

Clàusula 24 
Confidencialitat de la informació 

 
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.  
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència.  
 
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 
 

Clàusula 25 
Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

 
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències l’Ajuntament de Martorelles, i en funció del risc que comporta, 
l’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i 
trametre a l’Ajuntament de Martorelles un pla de prevenció de riscos laborals, d’acord amb les 
bases que pugui lliurar-li el mateix Ajuntament. 
 
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció 
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i 
les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així 
mateix, l’adjudicatari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el 



 

compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs 
d’execució esmentats en relació a la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les 
diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Ajuntament i l’adequació entre els 
riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació: 

 
- La celebració de reunions periòdiques entre l’Ajuntament i el contractista. 

- Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del contractista o 
en el seu defecte, amb els delegats de prevenció. 

- L’assenyalament d’instruccions. 

- L’establiment d’un conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el 
centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

 

Clàusula 26 
Sistema de determinació de preu del 
contracte 

 
El sistema de determinació del preu del contracte es basa en el preu unitari d’hores de servei 
prestat, el qual s’ha calculat tenint en compte les taules retributives del conveni col·lectiu 
d’aplicació i considerant tant els costos directes com indirectes. 

 
Clàusula 27 
Lloc de prestació del contracte 

 
El contracte s’executarà al municipi de Martorelles. 
 

Clàusula 28 
Responsable del contracte 

 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 TRLCSP, a Mar 
Segura Hidalgo. 
 
Les funcions del responsable del contracte seran, a banda dels que descriu la Llei 9/2017, de 8 
de novembre: 
 

a) Inspeccionar els béns objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en el servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 



 

d) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent 
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

e) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el cap de 
la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 

f) Inspeccionar el lliurament de material per al compliment de la condició especial 
d’execució. 

g) Realitzar un seguiment acurat dels treballs de la instal·lació i del subministrament dels 
elements necessaris. 

h) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
 
 
 
Martorelles, data de la signatura electrònica 
L’Alcalde  
Marc Candela Callado 
 
 
 

La Secretària accidental 

Montserrat Torrents Pedragosa 

 

 

 

El Tècnic en Suport Jurídic 

Adrià Soler Escolà 

 
 
 


