
 
 

1 
 

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE 

RESERVAT DE SERVEI DE NETEJA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC 

GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART. 

 

Clàusula 1. Objecte 

 

És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Fundació Educació i Art del 

contracte del servei de neteja de les escoles bressol Municipals de Vic “Horta Vermella”, 

“Serra de Sanferm” i “Caputxins”, les quals es detallen en el Plec de Condicions Tècniques 

del Contracte, així com altres possibles centres educatius o culturals que puguin ser adscrits 

a la fundació al llarg de la durada del contracte, promovent, al mateix temps, el treball de 

persones amb discapacitat. 

 

Aquest contracte està reservat als Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social, de 

conformitat amb la Disposició addicional quarta en relació a la Disposició Final catorzena de 

la Llei de Contractes del sector públic (en endavant, LCSP 2017) i amb el RDL 1/2003, de 29 

de novembre de 2013, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de dret de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 

Codis de classificació: CPV : 90910000-9 Serveis neteja 

 

L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren en el 

contracte, en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, si s’escau, documents que 

tenen caràcter contractual. 

 

De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, no es considera adient la seva divisió en lots. 

La motivació de la no divisió del contracte en lots diferenciats es troba a la memòria tècnica 

justificativa del contracte que consta a l’expedient, en l’apartat número cinc.  

 

Clàusula 2. Finalitat del contracte 

 

La finalitat del contracte és la prestació del servei de neteja a les escoles bressols municipals 

de Vic “Horta Vermella”, “Serra de Sanferm” i “Caputxins”, així com altres possibles centres 

educatius o culturals que puguin ser adscrits a la fundació al llarg de la durada del contracte.  
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Clàusula 3. Necessitat i idoneïtat del contracte 

 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 

del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estan acreditats a la documentació que 

forma part de l’expedient. 

 

Clàusula 4. Durada del contracte 

 

El contracte, en relació al servei de neteja tindrà una durada de dos anys a comptar des de 

la formalització del contracte.  

 

El contracte no serà prorrogable.  

 

Clàusula 5. Pressupost de licitació 

 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 13,91 euros/hora, 

IVA no inclòs ( 21%), per tant, 16,83 euros/hora, Iva inclòs.  

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran excloses 

del procediment.  

 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 

admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 

100 i concordants de la LCSP. 

 

Per a determinar el pressupost del contracte s’ha tingut en compte el cost del personal, 

d’acord amb el conveni del sector, així com els productes que s’han d’utilitzar per a la seva 

prestació, les despeses generals, benefici industrial, impostos, taxes i les fixades en el plec 

de prescripcions tècniques.  
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Clàusula 6. Valor estimat del contracte 

 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions, el valor estimat del contracte sense incloure 

l'Impost sobre el Valor Afegit, és de de 213.983,77 euros. 

 

El càlcul del VEC es desglossa de la manera següent: 

 

 

 

 

La justificació dels costos d’execució del contracte es troba en la memòria tècnica que consta 

a l’expedient. 

 

Clàusula 7. Règim econòmic i forma de pagament 

 

La despesa corresponent al servei és de caràcter plurianual. Les obligacions econòmiques 

que es derivin del compliment d’aquest contracte comporten un compromís d'efectuar les 

previsions pressupostàries oportunes en els exercicis als que el contracte estén els seus 

efectes. Es faran efectives  amb càrrec a les partides dels Pressupostos de la Fundació 

Educació i Art. 

 

El preu del contracte s’abonarà a l’adjudicatari mensualment, prèvia emissió de la 

corresponent factura a nom de la Fundació, en la qual es liquidaran el nombre d’hores 

efectivament realitzades durant el mes en qüestió. La factura també inclourà la possible 

compensació de despeses salarials en cas que no s’hagi pogut realitzar la neteja 

general/periòdica. 

 

  

Cost/any/centre Durada Total centres Total VEC

Per cada centre 27.041,63 € 2 3 162.249,78 €

Modificacions previstes al Plec 31.157,02 € 51.733,99 €

1. Amplliació hores centres existents 2.782,06 € 2 3 16.692,36 €

2. Ampliació nous centres 27.041,63 € 1 1 27.041,63 €

3. Neteges especialitzades 1.333,33 €            2 3 8.000,00 €          

IVA (21%)

Total Costos a/iva 258.920,37 €

Concepte

Total Costos s/iva

213.983,77 €

44.936,59 €



 
 

4 
 

Clàusula 8. Règim jurídic del contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives particulars 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: 

 

a) 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 (d’ara endavant, LCSP 

2017). 

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 

817/2009). 

c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 

disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

d) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 

g) Públiques. 

h) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 

i) Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per 

les normes de dret privat. La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment 

a totes aquelles altres que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, 

substitueixin o complementin. 

 

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 l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 

l'obligació de complir-les. 
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Clàusula 9. Tipus de contracte i procediment d’adjudicació 

 

El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 

l’article 17 de la LCSP 2017. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb 

el que preveu l’article 22 de la LCSP 2017 actualitzat per l’Ordre HAC 1272/2019, de 16 de 

desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents contractes a efectes de la 

contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2020. 

 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant el 

procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 

quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el 

que preveu l’article 156 de la LCSP. 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació en 

base a la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 18 i 

els articles 145 i 146 de la LCSP. 

 

Clàusula 10. Mitjans de comunicació electrònics 

 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 

relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 

comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 

escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de la seu 

electrònica de la Fundació Educació i Art, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, 

s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
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adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest 

efecte en el DEUC o declaració responsable. 

 

Un cop rebuts el correu electrònic i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 

SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a la seu electrònica de 

la Fundació Educació i Art, s’hi haurà d’accedir mitjançant certificat digital de la persona 

jurídica o altre mitjà d’identificació electrònica. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 

recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

 

Clàusula 11. Perfil del contractant 

 

El perfil del contractant és el mitjà electrònic que agrupa la informació i documents relatius a 

l’activitat contractual, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos. 

 

D’acord amb el que estableix l’art. 63 de la LCSP, aquesta Fundació compta amb el perfil del 

contractant, al qual es podrà accedir a través de la següent direcció web: www.feduart.cat 

 

En el perfil del contractant s’hi publicarà el plec de clàusules administratives particulars i el 

plec de prescripcions tècniques, així com la resta de documentació que formi part del 

procediment de licitació. 

 

Clàusula 12. Òrgan de contractació 

 

L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient,  de conformitat 

amb la Instrucció de data 14 de febrer del 2019 aprovada pel Patronat, estarà format per : 

 

• Pels membres del Comitè de Direcció de la Fundació:  

- Sra. Elisabeth Franquesa Roca 

- Sra. Marta Casellas Castells 

- Sr. Miquel Bigas Tañà 

http://www.feduart.cat/
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• Per dos membres del Patronat  que han estat designats per la  Presidenta de la 

Fundació: 

 

- Sra. Núria Homs Molist 

- Sra. Susagna Roura Pujols 

 

• Pel Secretari de la Fundació, el  Sr. Jordi Espona Arumí 

 

Clàusula 13. Documents contractuals 

 

Són documents contractuals: 

 

1. El plec de prescripcions tècniques. 

2. El present plec de clàusules administratives particulars. 

3. Oferta i documentació presentada pel licitador que resulti adjudicatari 

 

Clàusula 14. Capacitat per contractar 

 

Estan facultades per participar en aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 

• Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 

65 de la LCSP 2017; 

• No estar incurses en alguna de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 

del text legal esmentat, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans 

establerts a l’article 85 de la LCSP 2017; 

• Que tinguin la condició de Centres Especials de Treball i d’iniciativa Social, en els 

termes previstos a l’article 43 del RDL 1/2003, de 29 de novembre de 2013. 

• Acreditar la solvència, en els termes establerts a la clàusula 15 d’aquest plec; 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte; 

• A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 
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dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 

procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit de l’activitat de les empreses licitadores, conforme resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 

 

Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de 

concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 

contracte. 

 

És requisit per a poder participar en la present licitació per a tots els licitadors la inscripció en 

el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (en endavant 

RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (en endavant 

ROLECE), en la data final de presentació de les ofertes, d’acord amb l’article 159.4.a) de la 

LCSP. 

 

Tanmateix, i seguint la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública del 

Estado, de data 24 de setembre de 2018, els licitadors que encara no estiguin inscrits en el 

RELI i/o ROLECE, per poder participar hauran de demostrar que abans de la data final de 

presentació de les ofertes, han sol·licitat la seva inscripció. 

 

En el cas que les dades que constin inscrites al RELI o ROLECE no estiguin degudament 

actualitzades, els licitadors així ho hauran de fer constar a la declaració responsable 

presentada. 

 

L’aptitud per contractar i la solvència s’acreditaran mitjançant la informació que consta en el 

RELI o ROLECE. 

 

D’acord amb el que es disposa a l’article 139.1 de la LCSP, la presentació de les proposicions 

suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen 

el RELI o el ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 

Unió Europea. 
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La capacitat d’obrar dels empresaris, s’acreditarà: 

 

a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura de 

constitució i/o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 

conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant l’escriptura 

o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 

regulen la seva activitat, inscrit, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També 

cal aportar el NIF de l’empresa.  

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran document 

notarial del poder de representació.  

Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar 

el seu document nacional d’identitat. 

 

b) De les persones físiques, s’acreditarà amb la presentació del NIF. 

 

c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió 

Europea, o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients, o 

mitjançant la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

Quan la legislació de l’Estat en el que es trobin establertes aquestes empreses 

exigeixen una autorització especial o la pertanyent a una determinada organització 

per a poder prestar el servei que es tracti, es trobin habilitades per a realitzar la 

prestació de que es tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit. 

 

d) Dels altres empresaris estrangers, s’acreditarà amb l’aportació d’un informe emès 

per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 

domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 

inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que 

actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte 

del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent 

d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del 

qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 

Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 
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harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, 

l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP 2017. 

e) La Fundació amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest 

efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no 

se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 

davant la Fundació i han de nomenar una persona representant o apoderada única 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 

 

A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 

temporal, hauran de presentar un document, que podrà ser privat, en el qual, per al 

cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-se formalment en unió 

temporal. En aquest document s’hi haurà d'indicar els noms i les circumstàncies dels 

que la constitueixin, i la participació de cadascun d'ells, així com que assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 

adjudicataris del contracte. 

El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona 

representant de cadascuna de les empreses que integren la unió i s’hi expressarà la 

persona que designen com a representant de la UTE davant la Fundació per a tots els 

efectes relatius al contracte, així com la participació que correspon a cadascun d’ells 

en la UTE. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 

preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 

garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
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Clàusula 15. Solvència de les empreses licitadores 

 

Els licitadors hauran de declarar que compleixen amb els requisits de solvència econòmica i 

financera i solvència tècnica i professional en la declaració responsable que presenten 

seguint el model de l’Annex I. 

 

El licitador que resulti proposat, estarà obligat a acreditar la seva solvència mitjançant 

l’aportació dels documents que es detallen a continuació com a requisit imprescindible per a 

procedir a l’adjudicació: 

 

a) Solvència econòmica i financera 

 

La solvència econòmica i financera del licitador s’ha d’acreditar per un (1) dels mitjans 

següents: 

 

Acreditació de disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes: 

 

o Requisit mínim: per import no inferior al valor estimat del contracte, així com l’aportació 

del compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 

cobertura durant tota l’execució del contracte. 

En el cas de no tenir subscrita una pòlissa d’assegurança per riscos professionals per 

l’import esmentat en el paràgraf anterior, el licitador haurà d’incloure en la seva oferta 

un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de 

l’assegurança exigida, compromís que s’haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies 

hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació del 

contracte, essent aquest un requisit indispensable per a la formalització del contracte. 

 

o Acreditació: L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà d’un certificat expedit 

per l’entitat asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data 

de venciment de l’assegurança, i mitjançant document de compromís vinculant de 

subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, si s’escau. 
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El volum anual de negocis: 

 

o Requisit mínim: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major volum de negoci 

dels últims tres anys finalitzats s’ha assolit un volum anual de negocis d’almenys una 

vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a 

un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si la seva duració 

és superior a un any. 

 

o Acreditació: Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i 

dipositats al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas 

contrari, els dipositats al registre oficial al que hi hagi d’estar inscrit. En el cas dels 

empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà a través dels 

llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. 

 

b) Solvència tècnica i professional  

 

La solvència tècnica i professional del licitador s’ha d’acreditar per un (1) dels mitjans 

següents: 

 

o Relació de tres contractes d’igual o similar naturalesa al que és objecte de la licitació, 

executats pel licitador en els tres últims exercicis. 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 16. Presentació de proposicions 

 

a)La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i 

presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l’eina Sobre 

Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 

accessible a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i

dCap=68483943&cap=Fundaci%F3%20Privada%20Educaci%F3%20i%20Art 
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El termini màxim de presentació de proposicions serà de quinze (15) dies naturals comptats 

a partir de l’endemà de la data de publicació de la licitació en el perfil del contractant. 

 

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 tres dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 

d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys cinc dies abans del transcurs del termini de 

presentació de les proposicions. 

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 

tècniques. 

 

Han de presentar la documentació exigible. 

 

b)L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 

de Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres digitals, en els termes següents: 

 

 

SOBRE A: Documentació Administrativa 

 

Dins del sobre A les empreses licitadores han d’incloure: 

 

1) Declaració responsable: Les empreses licitadores han de presentar una declaració 

responsable, la qual s’adjunta com a ANNEX 1 a aquest plec i com a plantilla al sobre 

d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren que 

compleixen les condicions establertes legalment per a contractar amb la Fundació. 

 

2) Certificat d’inscripció al RELI i/o ROLECE 

 

3) Altra documentació a presentar, si s’escau: 
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Cal incloure les següents declaracions responsables que correspongui si el licitador 

es troba en algun dels supòsits següents: 

 

• 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.  

• 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 la composen. 

• En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar 

declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les 

circumstàncies que donaren lloc a dita exempció. 

• En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 

presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 

 

Advertència 

 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 

contingut dels sobres B i C relatiu als criteris que depenen d’un judici de valor i a la proposició 

econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment 

d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 

SOBRE B: Proposició econòmica i documentació Tècnica relatives a criteris avaluables 

de forma automàtica. 

 

Ha d’incloure els següents documents: 

 

o Proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model que figura a l’Annex III del 

quadern d’annexos 

 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 

seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 

document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració 

responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document on consti 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 la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en 

la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar 

d’aquests mitjans. 

 

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la 

finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció 

del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 

moment abans de la proposta d’adjudicació, la documentació justificativa que els sigui 

exigida. 

 

Clàusula 17. Mesa de Contractació 

 

La Mesa de contractació és l’òrgan competent per valorar les ofertes presentades, tal i com 

preveu l’article 326 de la LCSP, i portarà a terme les funcions previstes a l’article 326.2 de la 

LCSP i al 22 del Reial  Decret 817/2009 de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment el 

TRLCSP. 

La composició de la Mesa de contractació d’acord amb el que preveuen la disposició 

addicional 2a.1 de la LCSP i l’article 21 de l’esmentat RD 817/2009 estarà integrada pels 

següents membres que han estat designats per l’òrgan de contractació: 
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• Presidència: 

 

o Sra. Marta Casellas Castells 

 

• Secretari: 

 

o Sr. Jordi Espona Arumí 

 

• Vocals: 

 

o Sr. Miquel Bigas Tañà 

o Sra. Anna Ordeig Espona 

 

Les persones que custodiaran els sobres digitals seran dos dels custodis de la Mesa de 

Contractació, que es designaran en el seu moment. 

 

Clàusula 18. Criteris per a l’adjudicació del contracte 

 

Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració de les ofertes i la selecció de la millor 

oferta en relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a 

continuació:  

 

A) Criteris quantificables de forma automàtica: Fins a 100 punts. 

   

1. Millor oferta econòmica. Fins a 50 punts.  

 

Es calcularà el criteri a partir del preu hora ofert pel licitador, amb un màxim de 13,91 

euros/hora, IVA no inclòs. 
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Per aplicar el criteri s’utilitzarà la fórmula següent: 

 

P= 50 x ( Tipus – Eof) / (Tipus – Emin) 

 

 

Tipus = Preu per hora màxim  

Eof = Preu per hora ofert pel licitador 

Emin = Preu per hora mínim ofert  

 

2. Bossa extra gratuïta d’hores anuals. Fins a 10 punts.  

 

Es valorarà que el licitador ofereixi un nombre d’hores anual a disposició de l’ens 

contractant per a ampliar les hores de neteges esporàdiques a demanda que descriu 

el plec tècnic. 

 

Els licitadors que no ofereixin bossa d’hores, obtindran 0 punts. 

 

Per la resta de licitadors, que sí han ofert bossa d’hores, la puntuació del criteri 

s’atorgarà segons la fórmula següent: 

 

P= 10 x (nombre hores ofertades / millor oferta d’hores) 

  

3. Oferta de suplències en el termini de 24 hores. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquells licitadors que ofereixin cobrir el lloc de treball en el 

termini de 24 hores des de què es produeix l’absència del treballador o treballadora, 

independentment del temps previst de durada de l’absència. 

 

4. El servei que posa a disposició l’empresa disposa del certificat de la ISO 14001 

de Mediambient, o equivalent. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquells licitadors que aportin el certificat esmentat o 

equivalent. 
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5. El servei que posa a disposició l’empresa disposa de certificats ISO 9001 de 

sistema de gestió de la qualitat, o equivalent. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquells licitadors que aportin el certificat esmentat o 

equivalent. 

 

6. Utilització de productes concentrats per reduir l’ús d’envasos. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquelles empreses que es comprometin a utilitzar productes 

concentrats. Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en 

l’oferta, caldrà que en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin 

quins productes utilitzaran. 

 

La mesa podrà rebutjar l’aplicació del criteri a aquells licitadors que no expressin en el 

projecte tècnic la llista de productes o bé que els productes inclosos no es justifiqui o 

s’indiqui el seu caràcter. 

 

7. Els productes consumibles utilitzats per la neteja compleixen amb el criteri de 

biodegradabilitat pel reglament (CE) nº648/2004 sobre detergents. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquelles empreses que es comprometin a utilitzar productes 

concentrats. Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en 

l’oferta, caldrà que en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin 

quins productes utilitzaran. 

 

La mesa podrà rebutjar l’aplicació del criteri a aquells licitadors que no expressin en el 

projecte tècnic la llista de productes o bé que els productes inclosos no es justifiqui o 

s’indiqui el seu caràcter. 

 

8. Posar a disposició de l’ens contractant d’un sistema telemàtic de control de 

les hores realitzades a cada centre, control de qualitat i incidències. 5 punts 

 

S’atorgarà la puntuació a aquelles empreses que es comprometin a posar a disposició 

de l’ens contractant un portal per internet. Per acreditar aquest extrem, a banda del 
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compromís expressat en l’oferta, caldrà que en projecte tècnic que és obligatori 

adjuntar al sobre B exposin les característiques del portal d’internet. 

 

La mesa podrà rebutjar l’aplicació del criteri a aquells licitadors que no expressin en el 

projecte tècnic les característiques del portal. 

 

9. Existència  d’un equip de suport als treballadors i treballadores adscrits al 

servei, integrat per professionals especialitzats en atenció a persones amb 

discapacitat, que faci un seguiment i acompanyament integral mentre tenen 

vinculació amb el servei. 10 punts. 

 

S’atorgarà la puntuació a aquelles empreses que es comprometin a disposar d’un 

equip humà format per almenys dos professionals amb les característiques 

esmentades. Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en 

l’oferta, caldrà que en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin les 

característiques de l’equip, funcions i dedicació. 

 

La mesa podrà rebutjar l’aplicació del criteri a aquells licitadors que no expressin en el 

projecte tècnic les característiques de l’equip. 

 

Clàusula 19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 

Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes 

contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats 

en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran 

els paràmetres següents per determinar si les ofertes presumiblement són desproporcionades 

o temeràries: 

 

1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals 

a l'altra oferta. 

3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al 
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còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan 

sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es 

considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 

aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha 

de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. 

En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de 

calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 

hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell 

dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 

anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, 

les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 

justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de 

la data de recepció del requeriment, per presentar la informació i els documents que siguin 

pertinents a aquests efectes. 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i 

es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa 

del procediment. 

 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 

termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 

degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 

l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 

acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 

en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 

Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren 
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la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 

col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP 2017. 

 

Clàusula 20. Criteris aplicables en el cas d’empat entre proposicions 

 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 

tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, seguint l’ordre que s’exposa a continuació: 

 

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el major percentatge de treballadors 

amb discapacitat. 

2. En cas de persistir l’empat, la proposició presentada per 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. 

 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 

en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

Clàusula 21. Obertura de proposicions i classificació de les ofertes 

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació 

obtindrà el certificat de les ofertes rebudes mitjançant l’eina  de Sobre Digital o, si 

s’escau, fent constar l’absència de licitadors. 

La Mesa de contractació procedirà posteriorment a l’obertura de les proposicions, que 

s’efectuarà en el termini màxim de vint dies, comptat des de la  data de  finalització  del 

termini per a presentar les ofertes. Quan la proposició conté més d’un sobre, aquest 

termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix, el primer dels sobres. 

 

OBERTURA DE LES PROPOSICIONS MITJANÇANT L’EINA SOBRE DIGITAL: 

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau  24  hores 

després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins 

del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
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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. Per tant, encara 

que la paraula clau sigui introduïda amb anterioritat, el sistema garanteix que la 

documentació sigui inaccessible fins que la mesa es constitueixi vàlidament en el dia i 

hora indicats per a cada sobre. 

 

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, la impossibilitat d’obertura del sobre digital per la falta d’introducció de les 

paraules clau per part de l’empresa comportarà que es tingui el sobre per no presentat 

i, en conseqüència, s’exclourà l’empresa de la licitació per manca de presentació de la 

documentació mínima obligatòria. 

 

Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 

necessari fins la data i hora d’obertura dels sobres que s’hagi assenyalat. 

 

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 proposar  l’exclusió de l’empresa. En cas que 

es tracti de documentació opcional o relativa a criteris d’adjudicació diferents a l’oferta 

econòmica podrà proposar-ne l’exclusió o bé atorgar una puntuació de 0 punts en 

l’apartat corresponent de la valoració, en funció de la rellevància i naturalesa de les 
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dades a les quals no es pugui accedir. 

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment, concrecions o 

l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació de l’oferta, 

amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es podran dur a terme a través de la 

funcionalitat   que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà 

un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores 

en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 

han d’aportar la documentació corresponent. Així mateix, aquestes peticions d’esmena 

o aclariment també es podran comunicar a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM. 

 

Aquests requeriments s’hauran d’atendre en el termini que es fixi en la pròpia petició 

d’esmena. 

 

      A ) Obertura del Sobre A i verificació de la declaració presentada 

 

D’acord amb el que preveu l’article 157 de la LCSP, una vegada conclòs el termini de 

presentació de proposicions, la Mesa de contractació, es constitueix en acte privat per 

obrir i verificar la declaració presentada pels licitadors en el sobre A, d’acord amb el 

model de Document europeu únic de contractació (DEUC). 

 

Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en aquest document, ho ha de  

comunicar als licitadors afectats, en l’adreça de correu electrònic que hagin indicat, per 

tal  que els esmenin davant la Mesa en el termini màxim de tres dies naturals. 

 

Transcorreguts els esmentats terminis i esmenats, en el seu cas, els defectes o 

omissions de  la declaració presentada, la Mesa ha de pronunciar-se expressament 

sobre les proposicions admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig. 
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B) Obertura del Sobre B corresponent a la proposició econòmica i criteris 

automàtics 

 

L’acte d’obertura de la Mesa del sobre C no serà públic atès que la licitació es porta a 

terme a través de mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la Plataforma 

de Licitació Electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de 

l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 

 

La Mesa es reunirà en un tercer acte per obrir la part de l’oferta  corresponent als criteris 

d’avaluació automàtica o objectiva (sobre C) en el lloc, dia i hora que s’indiqui en el perfil 

del contractant i/o en l’anunci de licitació. 

 

A continuació es procedirà a l’obertura del sobre C de les ofertes que no hagin estat 

excloses, si escau, i es donarà lectura a les proposicions econòmiques i als altres 

elements de les ofertes que siguin objecte d’avaluació automàtica o objectiva i, 

seguidament, sempre que sigui possible, es procedirà a efectuar-ne  la valoració d’acord 

amb els criteris de valoració establerts i a formular la corresponent proposta 

d’adjudicació al licitador que hagi presentat la millor oferta. 

 

De tota l’actuació duta a terme conforme als apartats anteriors, s’ha de deixar constància 

a  les actes corresponents, en les quals cal reflectir el resultat del procediment i les seves 

incidències. 

 

C) Notificació dels actes d’inadmissió de licitadors de la mesa de contractació 

 

L'acte d’inadmissió d'un licitador es comunicarà d'acord amb el procediment establert 

en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú   de les administracions públiques. 

 

D) Valoració de les proposicions 

 

La Mesa de contractació és l'òrgan competent per valorar les proposicions. A aquest 

efecte, pot sol·licitar, abans de formular la seva proposta, tots els informes tècnics que 

consideri necessaris. Igualment, pot sol·licitar-los, quan ho cregui adient, verificar que 
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les proposicions compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs, d’acord amb 

l'article 157.5 de la LCSP. 

 

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant  

l’administració. En tot cas, quan l’òrgan de  contractació no adjudiqui el contracte d’acord   

amb la proposta formulada, ha de motivar la seva decisió. 

 

Clàusula 22. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 

Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, l’òrgan de contractació requerirà al licitador 

proposat com a adjudicatari per a què dins del termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de 

l’endemà de la data de recepció del requeriment electrònic que preveu l’article 150.2 de la 

LCSP presenti la documentació següent: 

 

a) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en 

els termes dels exigits pels plecs i s’escau, compromís d’integració efectiva de la 

solvència amb mitjans externs. 

 

b) Presentar la documentació no inscrita o no actualitzada en el RELI o ROLECE relativa 

a  la  capacitat  d’obrar  de  l’empresa  i  la  personalitat   jurídica   de   l’empresari, així 

com l’acreditació de  la  representació  de  les  persones  signants de els ofertes. 

 

c) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 

es determini en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i/o que s’indicarà 

en el requeriment. 

 

En el cas que el licitador no presenti la documentació en el termini previst, s’entendrà que ha 

retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 

en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º i 159.6 

de la LCSP. 
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Clàusula 23. Garantia definitiva 

 

De conformitat amb la Disposició Addicional quarta apartat tercer en relació a l’article 107.1 

de la LCSP, no procedeix exigir garantia definitiva als procediments de contractació en els 

quals s’apliqui la reserva a Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social. 

 

Clàusula 24. Adjudicació del contracte 

 

Correspon al Patronat l’adjudicació d’aquest contracte de concessió serveis, prèvia proposta 

de la Mesa de contractació. 

 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 22, l’òrgan de contractació 

acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades com a 

adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de l’esmentada 

documentació. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica a través de la seu electrònica de la Fundació Educació i Art, i es 

publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, 

indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin 

designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 

notificació. 

 

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre als interessats en 

el procediment interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació, d’acord 

amb l’article 151.2 de la LCSP. 

 

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició 

que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. La declaració, en el seu 

cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 

  



 
 

27 
 

Clàusula 25. Formalització del contracte 

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 

 

L’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 

pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents 

a comptar des de la data en que es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la 

forma prevista a l’article 151 de la LCSP. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables 

a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la Fundació, 

s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 

ocasionar. 

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 

què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 

què es refereix la clàusula 22, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 

anteriors. 

 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 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. 
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El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP 2017 i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 

per poder iniciar-ne l’execució. 

 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 

superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament 

amb el desglossament corresponent de l’IVA; 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. 

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

Clàusula 26. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes  , són les següents: 

 

o Que un 70 per cent del personal de neteja adscrit al servei (excepte la monitora) 

tinguin el certificat de discapacitat amb el reconeixement d’un grau de discapacitat 

igual o superior al 33 per cent, de conformitat amb l’article 202 LCP en relació al 

RDLEG 1/2013 de 29 de novembre. 

 

o L’empresa contractista està obligada a acomplir les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
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Clàusula 27. Persona responsable del contracte 

 

Als efectes de l’article 62 de la LCSP es designarà una persona responsable del contracte 

que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les 

funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li 

atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució 

contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el 

contracte. 

 

En aquest sentit, la persona responsable del contracte serà la Sra. Marta Casellas Castells 

en la seva condició de directora de les escoles bressols municipals de Vic , que és a qui li 

correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions següents: 

a) Supervisar l’execució i el compliment, per part del contractista, de totes les obligacions 

i condicions contractuals. 

b) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació contractada. 

c) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals, d’acord amb 

l’article 194.2 de la LCSP. 

d) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista i, si escau, proposar les pròrrogues corresponents, d’acord 

amb l’article 195 de la LCSP. 

e) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 

f) Revisar, conformar i signar la facturació derivada de l’execució del contracte. 

g) Proposar i informar les modificacions, pròrrogues del contracte, i eventuals incidències 

derivades de l’execució del contracte, si s’escau. 

 

Clàusula 28. Compliment dels terminis, correcta execució del contracte i penalitats 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte. 

Si l’empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, incompleix parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, la Fundació podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats següents, 

sanció de més d’un 1% fins a un 5% del preu d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 
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Les sancions es graduaran de conformitat amb els criteris següents: 

- L’existència de intencionalitat o reiteració. 

- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats. 

- La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma. 

 

En tot cas, l’incompliment de l’obligació essencial d’execució prevista a la clàusula 32 apartat 

2 lletra a) constituirà una infracció molt greu del contracte. 

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 

contractista. 

 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 

la Fundació. 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

Clàusula 29. Responsabilitat de l’empresa contractista 

 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta del contracte d’acord amb les condicions 

establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, així com també de les 

conseqüències que es dedueixin per la Fundació o per a terceres persones de les omissions, 

errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, de 

conformitat amb l’article 196 de la LCSP. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 

actuacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Fundació. 
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Clàusula 30. Drets i Obligacions de l’adjudicatari 

 

1. Drets de l’adjudicatari 

 

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà 

dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes previstos en 

aquest plec i en la LCSP. 

 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 

establertes en l’article 198 de la LCSP. 

 

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP, la Fundació tindrà obligació d'abonar el 

preu dins dels trenta dies següents a la data de l’acta de recepció o dels documents que 

acreditin la conformitat dels béns lliurats amb el que es disposa en el contracte, sense 

perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210 LCSP, i si es demorés, haurà d'abonar al 

contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora 

i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

Per tal que doni lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista 

haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu 

corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre 

del termini i en la forma escaient. 

 

2. Obligacions específiques de l’adjudicatari 

 

Són obligacions essencials d’execució del contracte les següents: 

a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars 

en relació amb la subcontractació. 
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c) L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte 

les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu aplicable. 

 

A més, el contractista ha de complir amb les obligacions específiques següents: 

 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 

dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 

dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 

de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 

dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 

refereix la clàusula 32 d’aquest plec. 

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en les prestacions pròpies del servei les 

mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la Fundació 

Educació i Art derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 

l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, en 

l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

d) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

e) El contractista haurà de realitzar els treballs d’acord amb el programa de treball, que 

s’ha presentat en la licitació, d’acord amb les previsions establertes en els plecs de 

clàusules administratives i tècniques. 

f) El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 

per un import mínim de 300.000,00 €. 

g) L’empresa contractista està obligada a aportar tots els mitjans personals i materials 

necessaris per dur a terme les prestacions de serveis fixades en els plecs de 

condicions. 

h) L’adjudicatari ha de respectar la normativa aplicable als centres, el seu reglament 

interns i altres normes o instruccions que la Fundació pugui dictar. 
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i) S’ha de comunicar de manera immediata a la Fundació qualsevol incidència, que alteri 

o afecti el funcionament del servei. 

j) S’ha d’efectuar un consum rigorós dels subministraments d’aigua, gas i electricitat a 

utilitzar per al servei. 

k) S’han d’utilitzar adequadament i tenir cura de les instal·lacions, maquinària i 

equipament, sense ocasionar danys al patrimoni municipal. 

l) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar d’acord amb la legislació vigent 

(correcta gestió dels residus, minimitzar el soroll etc). 

m) En cas d’extinció o finalització del contracte, el contractista s’obliga a continuar la 

prestació del servei fins a la nova adjudicació i per un període màxim de sis mesos. 

n) Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 

contractada és propietat de la Fundació Educació i Art. 

o) A fer una reunió mínima al trimestre  amb la persona responsable de la Fundació 

Educació i Art als efectes de valorar i coordinar el bon funcionament de la prestació 

del servei de neteja. 

p) A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec, en el plec de 

prescripcions tècniques. 

 

Clàusula 31. Personal 

 

Als efectes previstos a l’article 44 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i 130 de la LCSP, es fa constar 

que l’empresa Fundació TAC OSONA està realitzant en l’actualitat el servei de neteja de les 

dependències objecte de licitació, la qual cosa s’assenyala als efectes de l’obligació del 

compliment de la normativa esmentada pel futur adjudicatari, en la mesura que procedeixi en 

aquesta contractació. 

 

Atès que hi ha diverses persones que estan prestant aquest servei en aquests centres, de 

manera eficient, restaran sota la dependència funcional de l’empresa adjudicatària. 

L’empresa adjudicatària assumirà el cost de les seves retribucions, mantenint les mateixes 

condicions econòmiques i socials. Essent les condicions dels contractes laborals dels 

treballadors afectats les que consten a l’annex III. 
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El contractista ha d’aportar per a la realització de l’objecte del contracte el personal necessari 

que haurà de disposar de l’especialització i formació adequades.  

 

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 

criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que 

adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les 

regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi 

aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la 

en el termini més breu possible.  

 

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients 

per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 

vacances, absències i/o malalties.  

 

Clàusula 32. Transparència i compliment dels principis ètics de la contractació 

 

D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la informació que sigui 

necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei esmentada. 

 

Tanmateix, per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa contractista ha 

d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s’estableixen a 

continuació: 

• Els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la 

corrupció en qualsevol de les seves formes. 

• Els contractistes han de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les 

possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui 

coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin 

posar en risc l’interès públic. 

• Els contractistes no celebraran cap acord amb altres operadors econòmics que, en el 

marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 

concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
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L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquesta clàusula podrà ser 

causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 

previstes a la legislació vigent. 

 

Clàusula 33. Confidencialitat de la informació 

 

D’acord amb l’article 133 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’article 133.1 de la LCSP 2017, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 

la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial en el 

moment de presentar la seva oferta. 

 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 

confidencial. 

 

La contraprestació per la cessió en exclusiva dels drets d’explotació està inclosa en el preu 

del contracte. 

 

Clàusula 34. Protecció de dades de caràcter personal 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en 

relació a la protecció de dades de caràcter personal. 

 

L’empresa contractista ha de complir amb el que disposa la disposició addicional 25a de la 

LCSP. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a la Fundació 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
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ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 

directa del contracte. 

 

Clàusula 35. Modificació del contracte 

 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 

s’especifiquen en aquesta clàusula, seguint el procediment regulat a l’article 191, i de 

conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 

La modificació del contracte no prevista en el contracte només podrà efectuar-se quan es 

compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 

conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 

previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 

Les modificacions previstes del contracte seran degudes a canvis de les necessitats del 

servei: 

 

16.1 Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 

modificacions per raons d’interès públic i en els casos previstos als articles 203 a 207 de la 

LCSP.  

 

16.2 Les modificacions del contracte es duran a terme en els casos i en la forma previstos en 

el Plec.  

 

Les modificacions previstes del contracte seran degudes a canvis de les necessitats del 

servei: 

 

• Ampliació del nombre d’hores de servei a un o varis dels centres objecte del 

contracte, conseqüència de la impossibilitat de complir amb els estàndards de 

qualitats exigits per l’ens contractant per causes imprevisibles (com ara la 

modificació de la intensitat de l’ús de les escoles bressol per noves activitats 

no previstes, l’ampliació del nombre d’alumnes etc). La modificació podrà tenir 

en el global de l‘any un màxim de 200 hores. Es modificarà el preu del contracte 
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a raó del preu oferta per l’adjudicatari a la seva oferta econòmica, i que millori 

el pressupost de licitació fixat en 13,91 euros/hora, IVA no inclòs. 

 

• Incorporació de nous centres/edificis. Si la fundació rep l’encàrrec de gestió 

d’un nou centre, es calcularà el nombre d’hores necessàries per a la neteja 

d’aquest, amb un màxim de 1.944 hores al llarg de tota la durada del contracte, 

i s’abonarà a raó del preu oferta per l’adjudicatari a la seva oferta econòmica, 

i que millori el pressupost de licitació fixat en 13,91 euros/hora, IVA no inclòs.  

 

• Clausura de centes/edificis ja existents, en cas que la fundació perdi l’encàrrec 

de gestió es reduirà el servei i el preu del contracte a raó del preu oferta per 

l’adjudicatari a la seva oferta econòmica, i que millori el pressupost de licitació 

fixat en 13,91 euros/hora, IVA no inclòs. 

 

• Realització de neteges en situacions extraordinàries amb personal o 

maquinària especialitzada no inclosa a l’estudi econòmic del Plec. La 

modificació es portarà a terme conseqüència de situacions imprevisibles com 

poden ser les de caràcter meteorològic, l’execució d’actuacions sobre els 

immobles que requereixin d’una nova neteja etc. El preu per hora es fixarà per 

la fundació amb base a la preus contradictoris amb un màxim de 8.000 euros 

per tota la durada del contracte. Aquest import es podrà distribuir al centre que 

sigui necessari, sense importar si és proporcional a cadascun d’ells. 

 

 

15.3 Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot operar 

quan es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es preveuen 

a l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir les variacions 

estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.  

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  

 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 

153 de la LCSP. 
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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. 

 

Clàusula 36. Suspensió del contracte 

 

El contracte podrà ser suspès per acord de la Fundació o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 

comunicant-ho a la Fundació amb un mes d’antelació. 

 

En tot cas, la Fundació ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 

de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  

 

Acordada la suspensió, la Fundació abonarà al contractista els danys i perjudicis 

corresponents  a les despeses salarials que hagi incorregut durant el termini de suspensió. 

 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 

LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 37. Successió en la persona del contractista 

 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 

d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en 

els drets i obligacions diamants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 

98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a la Fundació la circumstància que s’hagi 

produït, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les 

factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte 

les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes 

com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
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Clàusula 38. Cessió del contracte 

 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb la Fundació i la solvència que 

resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar 

degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una 

causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 

resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. 

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

Clàusula 39. Subcontractació 

 

No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 

 

Clàusula 40. Revisió de preus 

 

De conformitat amb l'establert en l'article 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual 

es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, i 

l'article 103 de la LCSP, que regulen els requisits perquè procedeixi la revisió de preus en els 

contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable la revisió de preus. 
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

 

Clàusula 41. Resolució del contracte 

 

1.  Finalització ordinària  

El compliment de la prestació d’acord amb les condicions pactades genera el dret del 

contractista a percebre el preu del contracte basat, i una vegada acabada la seva durada 

dóna lloc a la finalització del mateix. 

 

2.  Finalització anòmala  

 

El contracte pot finalitzar la seva vigència de forma anòmala si es produeixen les següents 

circumstàncies: 

 

- Manca de conformitat amb la prestació realitzada per no ajustar-se a les condicions 

pactades. 

 

La manca de conformitat amb la prestació realitzada podrà donar lloc a: 

 

a- Requerir el seu compliment atorgant un nou termini fixat unilateralment per l’entitat. 

b- La valoració dels treballs realitzats que poden ser útils per l’entitat i la reducció del preu 

proporcionalment. 

c- La resolució del contracte per incompliment del contractista quan les prestacions 

realitzades no puguin complir amb l’objecte del contracte, o bé impedeixin satisfer la causa 

que va donar lloc al seu origen. 

 

- La resolució anticipada del contracte per les causes següents: 

 

1.- Causes no imputables al contractista: 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici de la possibilitat de successió prevista  a 

l’article 98 de la LCSP. 

 

b) El mutu acord entre l'Entitat contractant  i el contractista. 
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c) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan donant-

se les circumstàncies establertes en l'article 205, les modificacions impliquin, aïllada o 

conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o en menys, al 20 

per cent del preu inicial del contracte, amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit. 

 

2.- Causes imputables al contractista: 

 

a) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment. 

 

b) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista, ja siguin totals o 

parcials. 

 

c) L'incompliment de l'obligació principal del contracte, o bé aquelles declarades com a 

condicions especials d’execució. 

 

d) L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions 

establertes en els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant 

l'execució del contracte . 

 

2.  Resolució anticipada. Efectes 

 

La resolució anticipada podrà ser declarada de forma unilateral per part de l’entitat 

contractant, comportarà els efectes següents: 

 

- Quan la resolució obeeixi a mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran al vàlidament 

estipulat entre l’entitat contractant i el contractista. 

 

- Quan l’acord marc es resolgui per causes imputables al contractista, li serà confiscada la 

garantia definitiva i haurà, a més, indemnitzar a l’entitat contractant els danys i perjudicis 

ocasionats que excedeixin de l'import de la garantia confiscada. 
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- La resolució de l’acord marc donarà dret al contractista a percebre el preu dels treballs que 

efectivament hagi realitzat d'acord amb el contracte, sense que tingui dret a percebre cap 

import pels treballs pendents d’execució en el moment de la resolució anticipada, ni tampoc 

a percebre indemnització pel lucre cessant del període que restava fins el final de la durada 

inicial del contracte. 

 

Clàusula 42. Règim d’invalidesa 

 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

 

VII. RÈGIM DE RECURSOS 

 

Clàusula 43. Règim de recursos 

 

Contra els anuncis, els plecs, altres documents contractuals, els acords d’adjudicació, i contra 

els actes de tràmits que decideixin directa o indirectament sobre l’adjudicació, o actes de 

tràmit que determinin la impossibilitat de continuar el procediment, o actes de tràmit que 

produeixin indefensió o perjudici irreparable als interessats, independentment de la immediata 

executivitat de l’acte impugnat, els interessats podran interposar recurs  contenciós-

administratiu davant els jutjats contenciosos-administratius de Barcelona, en el termini de 2 

mesos a comptar des de l’endemà de la notificació e l’acte impugnat, de conformitat amb 

l’establert a la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-

administrativa. 

 

Prèviament a la via judicial, i d’acord amb el segon paràgraf de l’article 44 de la LCSP, els 

interessats poden optar per interposar un recurs especial en matèria de contractació, de 

caràcter potestatiu, sempre que es tracti de contractes i actes susceptibles de recurs especial 

d’acord a l’article 44 de la LCSP, en el termini de quinze dies hàbils a comptar segons 

l’establert a l’article 50 de la LCSP. Només si l’acte recorregut és el d’adjudicació, quedarà en 

suspens la tramitació de l’expedient de contractació. Fins que no recaigui resolució expressa 

o presumpta del recurs especials, els interessats poden  sol·licitar l’adopció de mesures 

provisionals de conformitat amb l’establert a l’art. 49 de la LCSP. 
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En tant que té la consideració de contracte privat per ser la Fundació un Poder Adjudicador 

no Administració Pública (art. 26.1. b) LCSP), pel que fa a la preparació i adjudicació es 

regiran per la LCSP (art. 26.3 LCSP), i en conseqüència contra actes relatius a la preparació 

i adjudicació del contracte hi cabrà recurs especial (art.44.1 a) LCSP) i després recurs davant 

la jurisdicció contenciosa-administrativa (art.27.1.e) LCSP)  i, pel que fa als actes referents a 

efectes i extinció es procedirà a impugnar directament a la jurisdicció civil. 
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER 

CONTRACTAR  

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 

propi / en nom i representació de .......................... amb CIF ……………., de la qual actua en 

qualitat de ….. (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o 

mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor 

………………………………......, en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva 

responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte  

.................................,  

a) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de 

qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 

expressa del fur propi. 

b) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures 

alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.  

c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per 

a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  

d) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de contractació 

i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu electrònic).  

e) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les 

notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a 

accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els 

avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions; 

són: - (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s corresponent/s 

(NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)  

f) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes.  

 

g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte. 

 

  



 
 

45 
 

h) Que l’empresa a la que represento està inscrita en el: 

 

      Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI),  

 

      Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE),  

 

amb número d’inscripció al registre......................, i que les dades que hi consten: 

 

       no han experimentat cap variació.   

 

       han experimentat variacions i l’empresa que represento es compromet a presentar la 

documentació que no estigui actualitzada en la data de finalització del termini de 

presentació de proposicions quan li sigui requerida. 

 

 

 I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

(lloc i data ) 

Signatura  
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ANNEX II. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 

propi / en nom i representació de .......................... amb CIF ……………., de la qual actua en 

qualitat de ….. (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o 

mancomunat), domicili social a .........................................................., carrer 

.........................................................., assabentat de les condicions exigides per a optar a 

l’adjudicació del contracte de denominat “............................................”, es compromet a 

executar-lo, conforme al plec de clàusules administratives i tècniques, pel preu següent: 

 

 

1. Oferta econòmica.  

 

S’ofereix el preu de ............. euros/hora de servei, IVA no inclòs. (amb un màxim de 

13,91 euros/hora, IVA no inclòs). 

 

2. Bossa extra gratuïta d’hores anuals.  

 

S’ofereix un total anual de bossa d’hores pel total de tots els centres de ..... hores/any. 

  

3. Oferta de suplències en el termini de 24 hores.  

 

SÍ S’OFEREIX/ NO S’OFEREIX ( indicar una de les dues) 

 

Cobrir el lloc de treball en el termini de 24 hores des de què es produeix l’absència del 

treballador o treballadora, independentment del temps previst de durada de l’absència. 

 

4. El servei que posa a disposició l’empresa disposa del certificat de la ISO 14001 

de Mediambient, o equivalent. 5 punts 

 

SÍ ES DISPOSA / NO ES DISPOSA ( indicar una de les dues) 
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5. El servei que posa a disposició l’empresa disposa de certificats ISO 9001 de 

sistema de gestió de la qualitat, o equivalent. 5 punts 

 

SÍ ES DISPOSA / NO ES DISPOSA ( indicar una de les dues) 

 

6. Utilització de productes concentrats per reduir l’ús d’envasos. 5 punts 

 

SÍ S’OFEREIX/ NO S’OFEREIX ( indicar una de les dues) 

 

A utilitzar productes concentrats.  

 

Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en l’oferta, caldrà que 

en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin quins productes 

utilitzaran. 

 

7. Els productes consumibles utilitzats per la neteja compleixen amb el criteri de 

biodegradabilitat pel reglament (CE) nº648/2004 sobre detergents. 5 punts 

 

SÍ S’OFEREIX/ NO S’OFEREIX ( indicar una de les dues) 

 

A utilitzar productes concentrats.  

 

Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en l’oferta, caldrà que 

en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin quins productes 

utilitzaran. 

 

8. Posar a disposició de l’ens contractant d’un sistema telemàtic de control de 

les hores realitzades a cada centre, control de qualitat i incidències. 5 punts 

 

SÍ S’OFEREIX/ NO S’OFEREIX ( indicar una de les dues) 

 

A posar a disposició de l’ens contractant un portal per internet. 
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Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en l’oferta, caldrà que 

en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin les característiques 

del portal d’internet. 

 

9. Existència  d’un equip de suport als treballadors i treballadores adscrits al 

servei, integrat per professionals especialitzats en atenció a persones amb 

discapacitat, que faci un seguiment i acompanyament integral mentre tenen 

vinculació amb el servei. 10 punts. 

 

SÍ S’OFEREIX/ NO S’OFEREIX ( indicar una de les dues) 

 

A disposar d’un equip humà format per almenys dos professionals amb les 

característiques esmentades.  

 

Per acreditar aquest extrem, a banda del compromís expressat en l’oferta, caldrà que 

en projecte tècnic que és obligatori adjuntar al sobre B exposin les característiques de 

l’equip, funcions i dedicació. 

 

 

I perquè així consti, signo el present document a (Lloc, data) 

 

(signatura i segell de l’empresa licitadora) 
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ANNEX III SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 

 

 

 

 




