PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Administració Contractant

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Objecte del contracte:

Servei per l’intervenció socioeducativa per l’atenció a
infants i adolescents en situació de risc i les seves
famílies

Expedient:

242/2017/SQSCR

Procediment:

Obert

Tramitació:

Urgent

Tipus de contracte

Servei

Pressupost de licitació anual:

67.000,00 €

Durada del contracte:

1 any, 7 mesos i 15 dies

Possibles prorrogues:

Si. 1 any

Despeses de publicitat:

Màxim 300,00 €

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL
CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER
L’ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES
FAMÍLIES
Exp. 110-17-022 (242/2017/SQSCR)

A. Administració Contractant
Ajuntament de: Sant Quirze del VallèsOrganisme autònom: -

B. Contracte
Administratiu
Denominació:

Obres

Subministraments

Serveis

Servei d’intervenció socioeducativa per a l’atenció a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies.

C. Abreviatures Emprades En Aquest Plec
BOE
BOP
DOUE
LCSP
PCAG
PCAP

Butlletí Oficial de l’Estat
Butlletí Oficial de la Província
Diari Oficial de la Unió Europea
Llei de contractes del sector públic
Plec de clàusules administratives generals
Plec/s de clàusules administratives particulars

D. Naturalesa I Objecte.
Aquest plec és el de clàusules administratives particulars que regula el contracte
indicat a l’apartat B per part de l’Administració citada a la l’apartat A.
El contracte regulat per aquest plec li es d’aplicació, plecs generals, quant a les
obres el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres
i instal·lacions de la corporació i quant als contractes des subministraments i serveis
el plec de clàusules administratives generals aplicables al contractes de consultoria i
assistència, serveis, subministraments, altres contractes administratius i privats que
es van establir per la Diputació de Barcelona per resolució d’11 de juliol de 2002,
publicada al BOP 172, de 19 de juliol de 2002, en els termes en que s’hi va adherir
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per mitjà d’acord plenari de 30 d’octubre de
2002, el qual va tenir efectes el 16 de gener de 2003, publicat al BOP 310, de 27 de
desembre de 2002, amb les modificacions que figuraven a l’edicte d’aquest acord
publicat al BOP 270, d’11 de novembre de 2002, el Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, Reglament general de la LCAP, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, la
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva
internacionalització i el Reial Decret 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques, que el modifiquen.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
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Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
El document denominat:
“PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS aplicable als contractes
administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus organismes autònoms”,

publicat al perfil del contractant i que s’incorpora a aquest plec com a estipulacions
particulars.
En cas de conflicte entre les estipulacions generals i les particulars prevaldran les
primeres, llevat que s’hagi de considerar que han quedat sense efecte arran de
l’entrada en vigor de la nova normativa que desenvolupi i/o modifiqui el TRLCSP.

E. Aprovació
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al contracte que
s’indica a l’apartat B, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins de l’acord
d’aprovació del seu expedient administratiu, tal com consta al certificat emès que
s’inclou a l’expedient.
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local

Lloc i data
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2017

Nom de la secretària que certifica i signatura
Helena Muñoz i Amorós

1. EL CONTRACTE: DELIMITACIÓ

1.1. Denominació
Contracte per l’execució del servei d’intervenció socioeducativa per a
l’atenció a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.

1.2. Caràcter
Administratiu

1.3. Classe
Serveis

1.4. Classificació estadística
CPA 2008
(CPA)

CPV1a
Categoria Annex II LCSP-

1.5. Necessitat atesa
L’objecte del contracte, que es regeix per aquest plec i pel plec de
prescripcions tècniques, és el de prestar els següents serveis:
Servei d’atenció diürna
Servei diürn per l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de
l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i
adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en
xarxa i amb la comunitat.
Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de
risc
Servei d’intervenció socioeducativa per progenitors, tutors o guardadors amb
infants de 0-3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i de
formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels
infants i per la permanència amb la seva família.

1.6. Règim jurídic particular
-

1.7. Tramitació
Urgent
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2. EL CONTRACTE: PRESTACIONS
2.1. Definició de les prestacions a càrrec del contractista
Servei d’atenció diürna
-

-

Proporcionar un espai d’acolliment i convivència.
Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en
situació de risc.
Acompanyar a l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i
recursos de territori per evitar l’absentisme i afavorir la seva integració
social.
Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de
l’infant o l’adolescent pel seu nucli familiar.

Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de
risc
-

Suport a la criança i educació dels infants de 0 a 6 anys en situació de
risc.
Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions
de desprotecció.
Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals.
Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la
vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis.

Les descrites al Plec de condicions tècniques.

2.2. Instruments tècnics que delimiten la prestació
Aquest plec de clàusules administratives particulars i Ple de condicions
tècniques que regeix aquest contracte.
Aquest contracte és administratiu i es regeix pel Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre i per d’altra legislació descrita a l’apartat D d’aquest document.
Qualsevol clàusula del plec de condicions generals de l’edificació facultatives i
econòmiques o d’altra documentació que formi part del projecte que s’oposi al
TRLCSP i a la normativa de dret administratiu d’aplicació, es tindrà per no
posada.

2.3. Admissió de variants
Sí / No

Sí, les descrites com a millores.

Descripció 2.4. Condicions especials d'execució (art. 102.1 LCSP)
Sí / No

No

Descripció 2.5. Prestacions diferenciades executables separadament
Sí / No

NO

Descripció -

2.6. Drets i obligacions de les parts
Drets

Els drets de les parts seran aquells que resultin de la
documentació contractual i normativa aplicable.

Obligacions

Les obligacions de les parts seran aquelles que resultin
de la documentació contractual i la normativa aplicable.

2.7.

Divisió en lots

Sí / No

2.8.

No

Règim dels béns i drets vinculats al contracte

-

2.9.

Durada del contracte

Durada màxima

2 anys, 7 mesos i 15 dies.

Durada principal

1 any, 7 mesos i 15 dies

Prorrogues

Sí. Possibilitat d’una pròrroga d’una durada d’un (1) any.

2.10. Àmbit territorial específic
-

2.11. Capitals assegurats per la pòlissa de responsabilitat civil a
càrrec del contractista
Risc

Capital (€)

-

0,00 €

-

0,00 €

2.12.

Deure de confidencialitat a càrrec del contractista

Sí.
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3. 3EL CONTRACTE: RÈGIM ECONÒMIC
3.1. Sistema de retribució del contractista
Pagament del preu en diners.

3.2. Referència de sortida
Tipus de referència: Pressupost únic de licitació

3.2.1. Pressupost de licitació/negociació
Preu del contracte anual (€)................................. 67.000,00 €
Tipus de l’IVA (%) ................................................. exempt
Pressupost de licitació/negociació anual(€) ......... 67.000,00 €

3.2.2. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte:............................... 178.845,00 €

3.2.3. Pressupostos unitaris de licitació/negociació
A l’oferta econòmica s’indicarà:
Un percentatge de baixa comú a tots els preus unitaris
Un percentatge de baixa individualitzat per a cada preu unitari
Altre: -

3.3. Aplicació de l’article 87.4 de TRLCSP
Sí / No

No

Règim d’aplicació

-

3.4. Aplicació pressupostària
3.4.1. Anualitats
Any

2017

2018

2019

2020

Import

3.165,00 €

67.000,00 €

67.000,00 €

41.680,00 €

3.4.2. Partida pressupostària d'aplicació durant l'exercici d'inici de
la prestació
2000/2310/2260900 - Programa de suport Socioeducatiu

3.5. Finançament
Previsió
Descripció

Subvenció
Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de
Treball, Afers socials i família i el Consell comarcal del Vallès
Occidental en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat (Fitxa 2. Servei

d’Intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies), el conveni
amb l’Ajuntament de Terrassa per a la reserva de places del
servei al barri de Les Fonts i altres fonts de finançament
disponibles (com l’Obra social “la Caixa”)

3.6. Règim de pagament
3.6.1. Mètode de pagament
Per factura mensual corresponent al servei efectiu realitzat, la qual estarà
conformada per la unitat administrativa corresponent.
Pagament únic a la recepció
Pagament a recepcions parcials
Altres:

3.6.2. Temporalització dels pagaments1
Mensualment.

3.6.3. Règim d'abonaments a compte
-

3.6.4. Moneda de pagament
€
Altra: -

3.7. Revisió de preus
-No
3.7.1 Règim
El preu del contracte no serà revisat, de conformitat amb el canvi de règim de
revisió dels contractes del sector públic que disposa la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat, en la seva disposició
addicional vuitanta vuitena: Desindexació respecte als índexs generals de
contractes del sector públic,

3.7.2 Sistema
Arran de l’aplicació de la Llei esmentada al paràgraf anterior, en el cas que es
justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la necessitat
de procedir a la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex general de
preus o fórmula que l’inclogui. La revisió haurà de reflectir, necessàriament,
l’evolució dels costos, sense que es considerin motiu de revisió l’increment del
cost de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o d’estructura o el
benefici industrial (art. 89 TRLCSP).

1

Indica si es realitza periòdicament o al final de certes fases de l’execució. En aquest darrer cas, indica la
fase amb la qual es correspon.
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4. ÒRGANS
4.1. Òrgan de contractació
Ple
Junta de Govern Local
Òrgan delegant:

Alcaldia, mitjançant decret núm. 2015001908.

Data de la delegació:

29 de juny de 2015.

Alcaldessa:
Competència:

-

Data de la delegació:

-

4.2. Director de l'execució del contracte
-

Tinent d’Alcaldia de Drets Socials, Marta Baldrich Caselles

4.3. Responsable del contracte
-

Coordinadora del servei de Benestar i Gent Gran, Anna Oliva i Prim

5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
5.1. Procediment
Obert

5.2. Criteris d'adjudicació/elements de licitació
Criteris/elements i la seva puntuació
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (O) (fins 60 punts):
1. Millora econòmica del preu (fins a 10 punts).
2. Millores en relació als recursos humans i hores de servei (fins a 20
punts):
2.1.

Increment d’hores dels/de les professionals contractats/des (fins a
10 punts):
o
o
o

2.2.

Hores dels/de les tècnics/ques d’integració social: fins a 2 punts
atribuïts proporcionalment respecte de l’oferta que ofereixi les
màximes hores addicionals.
Hores dels/de les educadors/es social: fins a 4 punts atribuïts
proporcionalment respecte de l’oferta que ofereixi les màximes
hores addicionals.
Hores de coordinació: fins a 4 punts atribuïts proporcionalment
respecte de l’oferta que ofereixi les màximes hores addicionals.

Aportació de professionals addicionals amb formació i experiència
amb infància i adolescència en risc (fins a 10 punts):
o
o
o

Hores de contractació d’1 monitor/a de lleure: fins a 2 punts
atribuïts proporcionalment respecte de l’oferta que ofereixi les
màximes hores addicionals.
Hores de contractació d’1 mestre d’educació infantil, primària o
especial: fins a 4 punts atribuïts proporcionalment respecte de
l’oferta que ofereixi les màximes hores addicionals.
Hores de contractació d’1 pedagog/a o d’1 psicòleg/oga: fins a
4 punts atribuïts proporcionalment respecte de l’oferta que
ofereixi les màximes hores addicionals.

3. Millores en relació al projecte tècnic (fins a 30 punts):
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Proposta d’eines i/o protocols específics per a la detecció i
intervenció de situacions de risc greu en la infància i l’adolescència
(5 punts).
Proposta d’accions/activitats de promoció de la salut/educació per
a la salut (5 punts).
Proposta de servei de berenar pel Servei d’atenció diürna (5 punts).
Proposta d’organització i coordinació que inclogui, com a mínim,
l’organigrama dels serveis, el funcionament de l’Equip Educatiu i
els sistemes de coordinació interna i externa previstos (5 punts).
Proposta de reglament de règim intern que reguli, com a mínim, el
funcionament en relació a: instal·lacions i materials, entrades i
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sortides, sortides/activitats extraordinàries, gestió dels expedients
personals, actuació en cas d’accident i règim disciplinari (5 punts).
3.6.

Proposta de seguiment i avaluació dels serveis (5 punts).

Sistema de valoració dels criteris/elements tipus Objectiva (O)
Ordre

Sistema de valoració

1

Valoració amb fórmula matemàtica, s'atribuirà la millor puntuació a
l'oferta més econòmica i la resta d'ofertes seran puntuades
proporcionalment. Puntuació màxima de 10 punts.

2.1

La valoració de l’’increment d’hores dels professionals contractats
es realitzarà de forma proporcional respecte de l’oferta que ofereixi
les màximes hores addicionals per cada tipus de tècnic: (màxim de
10 punts)
- Hores de tècnic/ques d’integració social (fins a 2 punts)
- Hores d’educador/a social (fins a 4 punts)
- Hores de coordinació (fins a 4 punts)

2.2.

La valoració de l’increment d’hores de professionals addicionals
amb formació i experiència amb infància i adolescència en risc es
realitzarà de forma proporcional respecte de l’oferta que ofereix les
màximes hores addicionals per cada tipus de tècnic: (màxim 10
punts)
- Hores de contractació de monitor de lleure addicional ( fins a
2 punts)
- Hores de contractació de mestre d’educació infantil, primària
o especial addicional (fins a 4 punts)
- Hores de contractació de pedagog/a o psicòleg/oga
addicional (fins a 4 punts)

3

Si el projecte tècnic aporta les següents millores es valorarà
cadascuna amb la següent puntuació. En cas de no especificar que
es contempla la millora, la puntuació serà 0.
3.1. Eines i/o protocols per a la detecció i intervenció de situacions de
risc greu en la infància i l’adolescència es puntuarà amb 5 punts.
3.2. Accions/ activitats de promoció de la salut/educació per a la salut.
3.3. Servei de berenar pel Servei d’atenció diürna.
3.4. Proposta d’organització i coordinació dels serveis que inclogui, com
a mínim, l’organigrama dels serveis, el funcionament de l’Equip
Educatiu i els sistemes de coordinació interna i externa previstos.
3.5. Proposta de reglament de règim intern que reguli, com a mínim, el
funcionament en relació a: instal·lacions i materials, entrades i
sortides, sortides/activitats extraordinàries, gestió dels expedients
personals, actuació en cas d’accident i règim disciplinari.
3.6. seguiment i avaluació dels serveis.

5.3. Règim de publicació
Anunci de licitació
Perfil del contractant, adreça electrònica: http://santquirzevalles.cat/
Tauler d’edictes municipal
BOP
BOE
DOUE
Altres: Anunci previ al DOUE
Número: -

Data: -

5.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions
Termini: 8 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de l’anunci de la
licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Lloc:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Pl. de la Vila, 1, de Sant
Quirze del Vallès, Registre General (OAC) en horari d’atenció al públic.
També en qualsevol altre dels registres previstos a l'article 16.4. de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En el cas que la proposició es trameti per correu, s’haurà de lliurar comprovant
de lliurament a correus dins del termini màxim establert i s’anunciarà la seva
tramesa a número de fax 937212177 o a l’adreça de correu electrònic següent:
vanessa.perez@santquirzevalles.cat

5.5. Condicions dels contractistes
5.5.1. Habilitacions específiques a la capacitat d'obrar
Sí / No

-

Descripció

-
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5.5.2. Condicions de solvència o classificació
5.5.2.1.Solvència econòmica i financera:
Descripció:
Caldrà justificar la solvència econòmica aportant el compliment de les dos
condicions:
1- Xifra anual de negocis en obres similars a la de l’objecte de contractació,
per un import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.
2- Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al
capital social subscrit.
Mitjans d’acreditació: Segons art. 75 del TRLCSP.
Xifra anual de negoci: Declaració de responsable del volum anual de negoci
o Comptes anuals de l’empresa del darrer any.
Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic: Mitjançant els
comptes anuals de l’empresa del darrer any.
L'eximirà d'aportar la documentació descrita als paràgrafs anteriors si el
licitador aporta la fitxa de dades del RELI de la Generalitat de Catalunya, o la
de qualsevol altre dels Registres de Licitadors legalment establert,
conjuntament amb una declaració de vigència de les dades.
5.5.2.2.Solvència tècnica i professional:
Tècnica i professional
Descripció:
Acreditar haver realitzat en els darrers cinc exercicis,
serveis similars al que són objecte d’aquest contracte, per
un import total igual o superior al del pressupost del
contracte.
Acreditar les titulacions acadèmiques i professionals del
personal responsable de l’execució del contracte.
Mitjans d’acreditació:
Relació detallada dels treballs realitzats els últims cinc anys
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels
mateixos (art. 78 TRLCSP).
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificat expedit per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic, quan sigui un subjecte
privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari.
Titulacions tècniques i professionals
responsable de l’execució del contracte.

del

personal

L'eximirà d'aportar la documentació descrita als paràgrafs anteriors si el
licitador aporta la fitxa de dades del RELI de la Generalitat de Catalunya, o la
de qualsevol altre dels Registres de Licitadors legalment establert,
conjuntament amb una declaració de vigència de les dades.

5.5.3. Aplicació de l'article 64.1 LCSP
Sí / No

Si

Descripció

Els licitadors hauran d’acreditar la titulació del personal
adscrit al contracte, d’acord amb allò que disposa la
legislació vigent.

5.5.4. Exigència del compliment de normes de garantia de qualitat
(art. 80 TRLCSP)
Sí / No

-

Descripció

-

5.5.5. Exigència del compliment de normes de gestió medi
ambiental (art. 81 TRLCSP)
Sí / No

Si

Descripció

-

5.5.6. Aplicació de l'article 64.2 TRLCSP
Sí / No

Si

Descripció

-

5.5.7. Incorporació d'ofici del certificat
empresarial (art. 146.3 TRLCSP)
Sí / No

sobre

classificació

No

5.6. Contingut de les proposicions
5.6.1. Documentació
l’empresari

del

sobre

1:

Condicions

personals

de

Sobre 1. S’anomenarà: Documentació administrativa. Contracte de serveis
d’intervenció socioeducativa per a l’atenció a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies, presentada per ........ i haurà de contenir
únicament la documentació següent:
-

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que
consta com a annex I en aquest plec de clàusules administratives particulars
(PCAP).
La documentació que conté el sobre núm. 1 no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2 relatiu
al criteri avaluable de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta
obligació implica l’exclusió de la licitació.
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Les condicions establertes legalment per contractar s’han de complir abans de
la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article
146.5 del TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors s’obliguen a
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la
documentació exigida quan se’ls requereixi, sens perjudici de l’establert en la
clàusula 7.1) d’aquest plec.

5.6.2. Documentació del sobre 2: Oferta econòmica
Sobre 2. S’anomenarà: Oferta de valoració matemàtica. Contracte de serveis
d’intervenció socioeducativa per a l’atenció a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies, presentada per ........
D’acord amb la clàusula 5.2, i haurà de contenir:
1- La proposició econòmica, que s’haurà d’ajustar al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o
en representació
de l’empresa .................., CIF núm. ..............,
domiciliada a ............ carrer ........................, núm. ..........),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a
............., em comprometo a portar-la a terme amb subjecció al Plec de
condicions tècniques i al plec de clàusules administratives particulars, que
accepto íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros. (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres). (exempt d’IVA)
Altrament em comprometo a aportar les millores següents:
Millores en relació als recursos humans i hores de servei
-

Increment d’hores dels/de les professionals contractats/des:
•
•
•

-

Tècnic/ques d’integració social :
Educador/a social :
Coordinador/a

____ hores addicionals.
____ hores addicionals.
____ hores addicionals.

Aportació de professionals addicionals amb formació i experiència amb
infància i adolescència en risc:
•
•
•

Hores de monitor/a de lleure :
Hores de mestre d’educació infantil,
primària o especial :
Hores de pedagog/a o psicòleg/oga

(Lloc, data i signatura del licitador)."

___ hores addicionals.
___ hores addicionals.
___ hores addicionals.

2- El projecte tècnic on constin incloses les millores en relació al projecte i
que es puntuaran mitjançant valoració matemàtica, en funció si s’aporten
les propostes següents:



Proposta d’eines i/o protocol específics per a la detecció i
intervenció de situació de risc greu en la infància i l’adolescència.

 Proposta d’accions/ activitats de promoció de la salut / educació
per a la salut.

 Proposta de servei de berenar pel servei d’atenció diürna.
 Proposta d’organització i coordinació dels serveis com a mínim,
l’organigrama dels serveis, el funcionament de l’Equip Educatiu i
els sistemes de coordinació interna i externa previstos.

 Proposta de reglament de règim intern que reguli, com a mínim, el
funcionament en relació a: instal·lacions i materials, entrades i
sortides, sortides/activitats extraordinàries, gestió dels expedients
personals, actuació en cas d’accident i règim disciplinari.

 Proposta de seguiment i avaluació dels serveis.

Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni participar en una o més
d’una UTE si hi concorre individualment. L’incompliment d’aquesta norma
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes en les
quals s’hagués presentat.
La presentació de propostes pels licitadors pressuposa l'acceptació sense
condicions de les clàusules d'aquest plec, del PCAG, del projecte i de la
normativa legal aplicable.

5.7. Òrgans específics per a la selecció del contractista
5.7.1. Mesa de contractació: composició
Titular
President
Vocal 1

Suplent

Elisabeth Oliveras i Jorba

Regidor/a en qui delegui
El funcionari/a en qui delegui

Anna Oliva Prim,
Coordinadora
Gent gran

de

Benestar

i

Vocal 2

Montse
Font
Educadora Social

Selva El funcionari/a en qui delegui

Vocal 3

Helena
Muñoz
Amorós, El funcionari/a en qui delegui
secretària de l’Ajuntament

Vocal 4

Joan Cabre Gascón, interventor El funcionari en qui delegui.
accidental

Secretari

Vanessa Pérez Moya, tècnica Lluïsa Codorniu Tomàs, tècnica del
de gestió del Servei de Servei de Secretaria
secretaria
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5.7.2. Comitè tècnic o organisme tècnic especialitzat (art. 150.2
TRLCSP)
Establert

No

Composició

-

5.8. Informacions disponibles
5.8.1. Documents
Sí / No

No

5.8.2. Informacions de l'art. 119 TRLCSP
Sí / No

No

5.8.3. Informacions de l'art. 120 TRLCSP
Sí / No

No

6. GARANTIES
6.1. Provisional
No

6.2. Definitiva
El 5% del preu d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

6.3. Termini de garantia
6.3.1. Durada
6.3.2. Exclusió
Sí / No

No

Justificació

-

6.4. Possibilitat de constituir la garantia per mitjà de retenció del preu
Sí / No

No

Forma de practicar la retenció

-

6.5. Possibilitat d’acreditar la constitució de la garantia per mitjans
electrònics
Sí / No

No

Forma d’acreditar la constitució

-
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7. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
7.1. Documentació a presentar pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa
El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, abans de l’adjudicació i dins
del termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la recepció del
requeriment que preveu l’article del TRLCSP realitzat per la Unitat de Contractació
d’acord amb proposta de la Mesa de Contractació, haurà de:
Presentar els següent documents:
S’hauran de presentar, d'acord amb la legislació vigent, dels següents
documents acreditatius:
La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica, a part del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura
de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar la
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, on
hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix,
els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els
sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen
els articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres
comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per obtenir de forma directa la seva
acreditació.
La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera en els termes
de la clàusula 5.5.2.1) d’aquest plec.
La documentació que acrediti la solvència tècnica i professional en els termes
de la clàusula 5.5.2.2) d’aquest plec.
La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsable aportada i la resta que l’Ajuntament consideri exigible.
Aquelles empreses que aportin la inscripció en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran
eximides de presentar la documentació referida.

Conjuntament amb la declaració responsable que les circumstàncies
reflectides en la diligència no han experimentat cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà
en els termes assenyalats en l’article 151.2 del TRLCSP.

7.2. Formalització del contracte (art. 156 TRLCSP)
El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu dins el termini
màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació definitiva.2
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte
dintre del termini assenyalat, l’Ajuntament li exigirà la indemnització dels danys
i perjudicis ocasionats.

7.3. Retorn de la documentació administrativa
Una vegada hagi transcorregut el termini per interposar recursos
administratius sense que se n’hagin formalitzat, els licitadors que no hagin
estat adjudicataris podran recollir els sobres núm. 1 (documentació
administrativa) al Servei de Secretaria de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès. Si en el termini de 12 mesos la documentació no ha estat reclamada,
es procedirà al seu tractament d’acord amb les normes d’arxiu vigent.

2

Si el contracte pot ser objecte de recurs especial en matèria de contractació (art. 40.1 TRLCSP) la
formalització no es podrà dur a terme fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils comptadors a partir de la
tramesa de l’adjudicació als licitadors.
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8. EXECUCIÓ DEFECTUOSA I DEMORA (Art. 212 del TRLCSP)
8.1. Clàusules de penalitats
Incompliment

Penalitat

-Les Previstes al Text refós de la
Les previstes a la legislació
Llei de contractes del sector
aplicable.
públic

8.2. Responsabilitats de l'art. 311 TRLCSP
-

9. MODIFICACIÓ
L’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte per
raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, degudament justificades,
de conformitat amb el que assenyalen els articles 210, 219 i 306 del TRLCSP.
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10. SUBCONTRACTACIÓ
10.1.

Prestacions que poden ser subcontractades

En matèria de subcontractació serà d’aplicació el règim general dels articles
227 i 228 i concordants del TRLCSP.

10.2.

Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació

-

10.3.

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació

-Si s’escau, les comunicacions s’han de fer en la forma que disposa l’article
227 b) del TRLCSP.

10.4.
Compromís de subcontractar en substitució
classificació en una part de contracte (art. 65.1 TRLCSP)
10.4.1.

Prestacions afectades

-

10.4.2.

Condicions de solvència del subcontractista

-

10.4.3.
-

Forma de prestació del compromís

de

la

11. EXTINCIÓ
11.1.

Causes

L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules
facultarà a l’Ajuntament a resoldre el contracte per causes imputables al
contractista sense que es generi cap responsabilitat per l’Ajuntament.

11.2.

Especialitats de la recepció i de la liquidació

-
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12.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'adjudicatari, en la realització dels treballs contractats, adequarà les seves
actuacions a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (B.O.E. núm. 298, de 14 de desembre) i altres normes d'aplicació.
L'adjudicatari i el personal al seu servei que tingui accés o realitzi qualsevol
tractament amb dades de caràcter personal, tindrà la consideració d'encarregat del
tractament i l'accés a la informació de caràcter personal necessari per a la realització
dels treballs no suposarà comunicació de dades, a efectes del disposat en la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L'adjudicatari encarregat del tractament estarà sotmès a les següents obligacions
respecte de les dades de caràcter personal:
Actuarà conforme a les directrius marcades per la Comissió de de Treball i
Seguiment de Protecció de Dades Municipal i les instruccions de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCat).
Adoptarà totes aquelles mesures d'índole tècnic i organitzatives que resultin
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, així
com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
No aplicarà ni utilitzarà les dades amb finalitats diferents als de realització dels
treballs objecte del contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva
conservació, a altres persones.
Estarà obligat a guardar el secret professional respecte dels mateixos, fins i tot
després de finalitzar les seves relacions contractuals.
Una vegada finalitzats els treballs objecte del contracte, l'adjudicatari, haurà de
tornar a l’encarregat que designi el responsable del tractament, tots els
documents o suports informàtics en els quals pogués constar alguna dada de
caràcter personal. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades
existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat, això no obstant,
l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre que, de l’execució de la prestació, se’n pugui derivar
responsabilitat.
En el cas que l'adjudicatari destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o
les utilitzi incomplint les estipulacions establertes al contracte, serà considerat
responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagués
incorregut personalment, previstes en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

13. DESPESES D'ANUNCIS OFICIALS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA (€)
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació d’aquesta
contractació que haurà d’abonar el contractista serà de 300,00 (tres-cents) euros.
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ANNEX I (sobre núm. 1)

CONTRACTE DE SERVEI PER L’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER
L’ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES
SEVES FAMÍLIES.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i
representació de ................................. (licitador)..................., en la seva condició de
................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte del servei per l’intervenció socioeducativa per l’atenció a
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, DECLARA
RESPONSABLEMENT:
1. Que ni el licitador ni els seus administradors i/o representants incorre en cap
de les prohibicions per a contractar amb l’administració recollides a l’article
60 de la TRLCSP.
2. Que el licitador compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència
establerts en el plec que regula el contracte abans esmentat i està en
disposició i es compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests
extrems, detallada a les clàusules 5.5.2.1 i 5.5.2.2. del plec de clàusules
administratives en el termini establert que li atorgui l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
3. Que es compromet a no subcontractar un import superior al 60% de
l’import d’adjudicació del contracte, i de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 227 del TRLCSP.
4. Que es compromet a aportar, en cas de ser adjudicatari, el llistat d’empreses
subcontractades per aquest contracte indicant el percentatge de
subcontractació per a cadascuna d’elles.
5. Que la bústia de correu electrònic per a rebre de forma telemàtica, les
comunicacions i notificacions derivades del procés de negociació i
d’adjudicació és: ___________________________________________ .
6. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
7. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat
de Catalunya.
8. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès .
9. Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
10. Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest
impost (indicar la possible exempció, en el seu cas).
11. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal

d’empreses, declara:

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar 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)

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
12. Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP,
autoritza l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

 SÍ

 NO

13. El licitador (contractista, subcontractista o empreses filials o empreses
interposades) no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.
14. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció
dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències
que de manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte,
amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui
correspondre.
15. Referent al formar part d’un grup empresarial, el licitador declara:

 Que el licitador NO forma part de cap grup empresarial.
 Que el licitador SI forma part d’un grup empresarial, però cap de
les empreses vinculades participen en aquest procediment.



Que el licitador SI forma part d’un grup empresarial, i l’empresa
següent també participa en aquest procediment:
(especificar la raó social i CIF de l’empresa)

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de
……………….. de …………
Signatura
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