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Quadre-caràtula de característiques del contracte d e serveis per procediment obert 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
Servei de Contractació 
 
2. Referència de l’expedient de contractació 
041/2015-CONT 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte del contracte 
4.1. Objecte del contracte 
Servei d'atanció al públic i serveis complementaris al Centre d'Art Contemporani La Sala de 
Vilanova i la Geltrú 
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA) 
      
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 
79342320 
 
5. Variants 
Admet variants 

 sí nombre:       
 no 

 
6. Durada del contracte 
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte 
data especificada al contracte 
Durada del contracte 
1 any 
 
7. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga del contracte 
  sí  no Núm. de mesos de pròrroga: 12 mesos  
 
8. Dades econòmiques 
8.1. Determinació del preu 
  Tant alçat  Preus unitaris  Per Administració 
8.2. Pressupost del contracte  
                          Pressupost base:   13.417,00 € anuals 
                                               IVA:     2.817,57 € anuals 
                                             Total:   16.234,57 € anuals 
8.3. Valor estimat del contracte 
26.834,00 € 
 
9. Tramitació pressupostària 

 ordinària de l’exercici vigent partida: 31.3340.2260901 o equivalent 
 anticipada 

 
10. Revisió de preus 
  sí  no 
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11. Garantia definitiva 
Constitució de la garantia definitiva 
  sí  no 
Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte) 
5% de l’import anual d’adjudicació 
 
12. Mostres 
S’han de lliurar mostres 
  sí  no Lloc de lliurament:  
 
13. Termini de garantia 
Cal definir un termini de garantia? 
  sí      termini:       
  no  
 
14. Classificació 

 sí   Classificació: Grup:   
 no     Subgrup:  

     Categoria:  
 
15. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres: mensual, prèvia presentació de factura justificativa 
 
16. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import APROXIMAT oscil·la 
entre els 250 i els 500 € 
 
17. Import màxim de les despeses de formalització del contracte 
145,25 €, segons Ordenança Fiscal núm. 7, article 6è, epígraf 8 
 
18. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol 
aspecte de l’expedient de referència) 
Sandra Ibars Monsech, tel. 938140000, a/e: sibars@vilanova.cat 
 
19. Responsable del contracte 

 sí  Nom: Sole Fernández Cabezas, cap del servei de Cultura 
 no  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. Elements del contracte  
 
1.1. Legislació aplicable 
 
La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte de serveis establert en 
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, quant 
a la preparació, adjudicació, efectes i extinció pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP,  
 
1.2. Procediment i forma d’adjudicació 
 
La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert i per valorar les 
proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’ha d’atendre al o 
als criteris establerts en l’Annex 6 d’aquest Plec. 
 
1.3. Despeses de publicitat 
 
En el quadre-caràtula de característiques consta l’import màxim de les despeses de 
publicitat de la licitació del contracte que ha d’abonar l’empresa adjudicatària, i que 
inclouen tant les dels butlletins oficials, com, en el seu cas, les que generi la difusió del 
contracte en altres mitjans de comunicació. En el supòsit que els licitadors adjudicataris 
siguin varis, l’import que hagin d’abonar serà proporcional al pressupost que se’ls hagi 
adjudicat individualment. 
 
1.4. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per resoldre les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció 
de les contractacions subjectes a aquest Plec. 
 
1.5. Responsable del contracte 
 
Per a les contractacions, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del 
contracte en la resolució d’inici de l’expedient, quan així consti en el quadre-caràtula de 
característiques. 
 
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la 
prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li 
atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte pot 
ser una persona física o jurídica, vinculada a l’Ajuntament o aliena a aquest. 
 
2. Objecte del contracte  
 
2.1. Objecte de la contractació 
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Constitueix l’objecte de la contractació la prestació dels serveis designats en el quadre-
caràtula de característiques que s’inclou en aquest Plec. Les característiques tècniques 
de la prestació de serveis consten en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
2.2. Admissibilitat de variants o millores 
 
El licitador només ha de presentar una proposició, però també podrà presentar variants 
sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’hagi previst expressament 
aquesta possibilitat. En el cas que s’admeti la presentació de variants, el nombre màxim 
de variants que es pot presentar consta en el quadre-caràtula de característiques, i el 
plec de prescripcions tècniques ha de contenir, si més no, els seus requisits, les seves 
modalitats i les seves característiques tècniques. 
 
2.3. Durada del contracte 
 
La vigència inicial de la contractació és la que s’estableix en el quadre-caràtula de 
característiques, d’acord amb les estipulacions establertes en l’article 303 del TRLCSP. 
 
2.4. Pròrroga del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà prorrogar el contracte sempre que aquesta possibilitat 
estigui prevista en el quadre-caràtula de característiques, així com la durada del total de 
les pròrrogues. 
 
En el supòsit que en el quadre-caràtula de característiques s’admeti que el contracte 
pot ser prorrogat, l’òrgan de contractació, previ acord exprés abans de la finalització del 
contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, podrà prorrogar-lo, sent aquesta 
pròrroga obligatòria per a l’adjudicatari a qui se li haurà de notificar amb una antelació 
de dos mesos. 
 
3. Pressupost  
 
3.1. Import total del contracte 
 
D’acord amb la naturalesa de la contractació, l’import total del contracte, IVA no inclòs, 
inicialment autoritzat per aquesta, consta en el quadre-caràtula de característiques.  
 
3.2. Revisió de preus 
 
Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el quadre-caràtula 
de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, els preus adjudicats 
poden ser objecte de revisió sempre i quan hagi transcorregut un any des del 
començament de l’execució del contracte i, a excepció dels contractes de gestió de 
serveis, quan s’hagi executat el 20 per cent de l’import del contracte. La revisió no pot 
superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex adoptat. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que: 
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a) L’adjudicatari ho sol·liciti raonadament a l’òrgan de contractació, en el termini dels 
30 dies naturals anteriors a la finalització de la corresponent anualitat i/o pròrroga del 
contracte. 
b) Les variacions proposades en l’import dels preus i altres condicions econòmiques 
estiguin justificades a fi de mantenir l’equilibri econòmic financer del contracte, la qual 
cosa ha de ser acordada per ambdues parts.  
 
Quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes de temps en què el contractista 
hagi incorregut en mora i sens perjudici de les penalitats que siguin procedents, els 
índexs de preus que s’han de tenir en compte són els que haurien correspost a les 
dates establertes en el contracte per a la realització de la prestació dins el termini 
escaient, llevat que els corresponents al període real d’execució produeixin un 
coeficient inferior, cas en què s’han d’aplicar aquests últims. 
 
 
II. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
4. Capacitat per contractar  
 
Poden participar en aquesta contractació les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional en relació proporcional a la naturalesa del 
contracte o, en els casos que s’exigeixi en el quadre-caràtula de característiques, 
estiguin degudament classificades, d’acord amb l’exposat en els apartats 7, 8 i 9 de la 
clàusula 5.3 d’aquest Plec. 
 
Quan concorri algú en nom o representació d’una persona física o jurídica, ha de 
justificar documentalment que està facultat per a aquesta representació mitjançant la 
corresponent escriptura d’apoderament. 
 
5. Licitació  
 
5.1. Documentació 
 
5.1.1. La documentació relativa a la contractació es pot sol·licitar en el lloc que es 
determina en l’anunci de la licitació. L’import d’aquesta documentació va a càrrec del 
sol·licitant. 
 
5.1.2. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar tres 
sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats a l’exterior, amb indicació 
de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o persona que el representi i 
indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el contingut dels quals 
s’estableix en les clàusules 5.3, 5.4. i 5.5. En el seu cas, tots els documents que 
presenti l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al castellà. 
 
5.2. Lloc de presentació 
 
Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al registre d’entrada de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dins el termini que s’indiqui 
a l’anunci de licitació. Les proposicions també poden ser enviades per correu. En 
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aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la data de consignació de la 
documentació a l’oficina de correus i el licitant, en aquest mateix dia, ha de comunicar a 
l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la tramesa de la proposició, mitjançant 
tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic contractacio@vilanova.cat. Si la 
documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del termini 
serà desestimada; en el supòsit que, sense l’acompliment dels requisits anteriorment 
assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert, també serà desestimada. 
 
5.3. Documentació del sobre número 1 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en 
ORIGINAL, EN TESTIMONI NOTARIAL O EN CÒPIA AUTÈNTIC A O COMPULSADA : 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
 
2. Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i 
segellada. (Annex 1) 
 
3. Acreditació de la capacitat d’obrar: 
 
3.1. Empresaris espanyols: 
 
a) Persones físiques: 
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que legalment el 
substitueixi. 
 
b) Persones jurídiques: 
Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, 
en els que constin les normes per les quals es regula l’activitat, degudament inscrits, en 
el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica 
de què es tracti. 
 
3.2. Empresaris estrangers: 
 
Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del TRLCSP i els altres empresaris 
estrangers en la forma establerta en els articles 55 i 72.3 del TRLCSP. 
 
4. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències 
que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
5. La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el 
Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que legalment el 
substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre. 
 
6. Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i 
circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de cadascun 
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dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts a l’article 59 del 
TRLCSP i 24 del Reglament. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent 
solvència tal com disposa el citat article 24 del Reglament. 
 
7. Quan al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi classificació, els licitadors 
hauran d’acreditar la seva solvència, tant econòmica i financera com tècnica o 
professional, mitjançant la corresponent classificació; en cas que no s’exigeixi, hauran 
d’acreditar la seva solvència en la forma prevista en els següents apartats 8 i 9 
d’aquesta clàusula. 
 
8. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la contractació, 
la seva solvència econòmica i financera mitjançant un o diversos dels mitjans següents: 
 
- Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que 
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials 
poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat 
degudament legalitzats. 
 
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de 
les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest 
volum de negocis. 
 
Si per raons justificades un empresari no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per 
qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent 
solvència tal com disposa l’article 59 del TRLCSP. 
 
9. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la contractació, 
la seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans que s’estableixen a l’Annex 3 
d’aquest plec, d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP. 
   
En el cas d’aquest contracte és necessari acreditar tenir experiència en programes 
d’Educació Ambiental Escolar i tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades 
al món escolar. 
 
10. Els licitadors que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable 
de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en 
els punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya. 
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11. Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del TRLCSP, 
els licitadors poden, si ho consideren oportú, presentar els corresponents certificats en 
aquest sobre número 1 en la forma establerta en la clàusula 7 d’aquest Plec. 
 
Els licitadors que no hagin resultat adjudicataris del contracte i necessitin recuperar la 
documentació administrativa presentada, podran sol·licitar recollir la documentació dins 
el termini de tres mesos a comptar de l’endemà del  dia en què es notifiqui l’adjudicació. 
Transcorregut aquest termini l’Ajuntament procedirà a la destrucció de la mateixa, i de 
la resta de sobres presentats, excepte en el cas en que s’hagi interposat un recurs 
contra la citada adjudicació per part de qualsevol dels licitadors. 
 
5.4. Documentació del sobre número 2 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris quantificables 
de forma automàtica”. 
 
Aquest sobre contindrà: 
 
a) L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 4 d’aquest Plec, on 
s’especifiqui l’import pel qual es realitzarà el servei, que no podrà superar l’establert al 
quadre-caràtula de característiques. L’oferta econòmica es valorarà segons la fórmula 
de l’apartat 1 de l’Annex 6. 
 
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud. 
 
5.5. Documentació del sobre número 3 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris avaluables en 
base a judicis de valor”. 
 
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
avaluables en base a principis de valor, assenyalats a l’apartat 2 de l’Annex 6 del 
present plec. 
 
5.6. Retirada de les proposicions un cop presentade s 
 
Si no s’ha dictat l’acord d’adjudicació dintre del termini de tres mesos, a comptar des de 
l’obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la contractació tenen dret a 
retirar la seva proposició. 
 
5.7. Presentació de mostres 
 
Sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’indiqui necessitat de 
presentació de mostres, els licitadors les hauran de presentar en el lloc que s’indiqui. 
 
En cas que s’hagin d’etiquetar les mostres, el licitador ho farà conforme al model de 
l’Annex 4. 
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En el cas de no poder aportar mostres per motius tècnics o econòmics, el licitador ha 
d’indicar el lloc o instal·lació on el material estigui disponible per al seu examen i anàlisi. 
Les despeses de desplaçament seran a càrrec del licitador. 
 
5.8. Acceptació incondicionada del licitador de les  clàusules d’aquest Plec 
 
La presentació de la proposició per licitar suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap 
excepció ni reserva, i la declaració responsable que reuneix tots els requisits per 
contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
5.9. Protecció de dades 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots 
aquells regulats per la citada llei, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així 
com la normativa que la desenvolupa, i especialment d’allò que disposa l’article 5 de la 
LOPD i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància dels següents extrems: 
 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades 
de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades/afectades per facilitar la referida informació a AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ amb la finalitat de licitar en el present procediment. 
 
c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal serà dipositada al departament de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU encarregat de la tramitació administrativa d’aquest procediment de 
contractació, ubicat al carrer Escolapis, 6, segona planta, de Vilanova i la Geltrú i serà 
tractada per l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per la qualificació, 
valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les 
finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a l’ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . Els destinataris d’aquesta informació 
seran el propi AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, així com aquells tercers 
que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, 
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
 
d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador 
autoritza a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a tractar la referida 
documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en 
el marc de l’execució del contracte. 
 
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ com entitat 
responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una 



Document electrònic 
Número de validació: 10707571162463517730 

 

 
 

 Àrea d’Alcaldia - Presidència 

 Secretaria General – Servei de Contractació 

 

 

còpia del Document Nacional d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat 
de la persona que exerciti el dret. 
 
6. Adjudicació  
 
6.1. Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació s’ha de constituir d’acord amb el que estableixen l’article 320 i 
el punt 10 de la disposició addicional 2a del TRLCSP, i l’article 21.7 del RD 817/2009 i 
està formada pels membres que consten a l’Annex 5. 
 
La mesa de contractació pot estar assessorada per comissions tècniques. 
 
6.2. Criteris d’adjudicació 
 
Consta en l’Annex 6 d’aquest Plec la relació desglossada i detallada dels criteris 
d’adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, i 
la seva forma de valoració. 
 
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, 
si es dóna algun dels supòsits següents: 
 
1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus unitaris 
màxims de sortida, en cas que s’haguessin fixat, o qualsevulla altra limitació econòmica 
que s’hagués pogut establir, d’acord amb la clàusula 3 d’aquest Plec. 
 
2. Quan l’objecte de valoració no compleix els requisits bàsics demanats en el Plec 
de Prescripcions Tècniques, previ informe tècnic motivat. 
 
3. Quan, d’acord amb la clàusula 5.6 d’aquest Plec, el licitador no hagi presentat 
mostra del producte ofert i aquesta resulti imprescindible per a la seva avaluació 
tècnica. 
 
4. Quan el licitador no presenti els sobres obligatoris ni la documentació mínima 
necessària (amb excepció del que preveu la clàusula 6.3 d’aquest Plec en referència a 
la documentació del sobre número 1). 
 
5. Quan els sobres continguin documentació que, per prescripció del procediment 
de licitació, hagi d’anar a un sobre diferent. 
 
Les proposicions de les empreses que acreditin qualsevol dels supòsits previstos en la 
disposició addicional 4a del TRLCSP, tenen preferència en l’adjudicació del contracte, 
sempre que aquestes proposicions igualin les més avantatjoses. 
 
6.3. Obertura de la documentació 
 
La mesa de contractació qualifica prèviament en sessió privada els documents 
presentats pels agents licitadors en el sobre número 1. Si la mesa observa defectes o 
omissions esmenables en la documentació presentada en aquest sobre, pot concedir 
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un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma establerta a l’article 
81.2 del Reglament. 
 
Posteriorment, procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 dels licitadors 
admesos, en el lloc i data fixats a l’anunci de la convocatòria. Tot seguit remet el seu 
contingut al/s tècnic/s corresponent/s per a la seva valoració, deixant constància 
documental de tota la documentació facilitada. 
 
Posteriorment, i en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura del 
sobre número 3, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del 
sobre número 2, acte en el que es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
6.4. Proposta d’adjudicació de la Mesa de contracta ció 
 
La mesa de contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Quan l’únic criteri que hagi de ser objecte de valoració sigui el preu formularà a l’òrgan 
de contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi ofert el preu 
més baix, un cop ponderat l’únic criteri establert en el plec. 
 
6.5. Adjudicació del contracte 
 
L’òrgan contractant pot adoptar alguna de les resolucions següents: 
 
a) Declarar deserta la contractació, motivadament. 
 
b) Adjudicar el contracte al licitador que ofereixi la proposició més avantatjosa. 
 
7. Acreditació del compliment de les obligacions tr ibutàries i amb la Seguretat 
Social  
 
Llevat que l’adjudicatari ja hagi acreditat el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social incloent els corresponents certificats en el sobre 1 
–clàusula 5.3 apartat 12 d’aquest Plec-, i aquests no hagin caducat, ho ha de fer tal i 
com s’estableix a l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
També es consultarà a l’aplicació informàtica municipal que el licitador proposat com a 
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb 
aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a 
l’expedient. 
 
8. Garantia  
 
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de 
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi, en 
aquest quadre, de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, si la determinació del preu és a 
tant alçat i de l’import base de licitació en el cas que la determinació del preu sigui a 
preus unitaris. 
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La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva són els establerts als articles 
95 i 99 del TRLCSP, respectivament. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 del 
TRLCSP. 
 
9. Formalització del contracte  
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació (conforme 
l’article 40 del TRLCSP), la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin 15 
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació.  
 
En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels 15 
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
10. Execució del contracte  
 
10.1. Forma d’execució 
 
10.1.1. L’adjudicatari ha d’executar els serveis objecte del contracte d’acord amb els 
principis de responsabilitat i d’eficàcia que cal, complint els termes convinguts. 
 
10.1.2. El compliment de les obligacions esmentades en aquest Plec i en les condicions 
tècniques, constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del contracte. 
 
10.1.3. En el seu cas, l’empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al servei de 
contractació les còpies dels corresponents butlletins de cotització. 
 
10.1.4. L’òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i inspecció 
del contracte. Podrà supervisar, fins i tot, l’assistència del personal al treball, i la seva 
eficàcia. 
 
10.1.5. L’adjudicatari haurà de designar un representant amb poders suficients per a la 
resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució dels serveis sempre 
que això no suposi modificacions del contracte no autoritzades. 
 
10.1.6. L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. També, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català 
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
generals que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
10.1.7. L’adjudicatari estarà obligat al compliment, sota la seva exclusiva 
responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció 
social i discapacitat, de Seguretat Social i higiene en el treball i altres de caràcter social, 
en especial referència al seu personal. 
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L’adjudicatari haurà de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del capítol III d’aquesta 
Llei, i també el que disposa el Reial decret 171/2004 de coordinació d’activitats 
empresarials. 
 
10.1.8. Es procedeix a l’execució subsidiària quan el contractista incompleix les 
obligacions que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per 
un altre subjecte diferent d’ell mateix. 
 
10.1.9. L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a l’execució i el compliment, i pot requerir, si escau, les 
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la recepció. 
Si les tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a conseqüència 
dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i quedarà exempt de 
l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el preu satisfet. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista que els esmeni. 
 
Acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat algun dels 
inconvenients o la renúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista 
queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 
formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
10.1.10. En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de 
propietat, la titularitat d’aquests drets serà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
10.1.11. El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents 
que no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels que 
tingui coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’òrgan de contractació no ho 
consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui 
tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes per tal 
que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les funcions 
previstes en el marc d’aquest contracte. 
 
El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades de 
caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, 
segons preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’adjudicatari només tractarà les dades 
de conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament, i no les aplicarà o utilitzarà amb un 
fi diferent al que constitueix l’objecte del contracte, ni les comunicarà a altres persones, 
encara que sigui només per a la seva conservació. 
 
Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter personal, 
les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i el 



Document electrònic 
Número de validació: 10707571162463517730 

 

 
 

 Àrea d’Alcaldia - Presidència 

 Secretaria General – Servei de Contractació 

 

 

Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre. Igualment. ha de donar compliment a la resta de preceptes que siguin 
d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
10.1.12. Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues fiscals, 
que estiguin relacionats amb la prestació del contracte. 
 
10.2. Modificacions del contracte 
 
En general, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte 
quan així s’hagi previst en aquests Plecs o a l’anunci de licitació detallant-ne de forma 
clara, precisa i inequívoca les condicions, i en cas que no s’hagin previst, només es 
podran introduir modificacions en els següents casos: 
- Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se degut a errors o omissions en la redacció del projecte o de les 
especificacions tècniques. 
- Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat (circumstàncies de tipus ecològic, 
hídric, arqueològic, mediambiental o altres) posades de manifest amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte i no previsibles amb anterioritat. 
- Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits. 
- Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin. 
- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació 
del contracte. 
 
La modificació que s’acordi no podrà, mai, alterar les condicions essencials de la 
licitació i l’adjudicació i es limitarà a introduir les variacions estrictament indispensables 
per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
10.3. Cessió i subcontractació 
 
L’adjudicatari pot cedir els drets i obligacions dimanants del contracte a un tercer 
d’acord amb allò previst en l’article 226 del TRLCSP. 
 
En matèria de subcontractació, és d’aplicació el disposat en l’article 227 del TRLCSP. 
 
10.4. Responsabilitats 
 
10.4.1. Indemnització per danys i perjudicis 
 
El contractista haurà de rescabalar a l’Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo pels 
perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants 
de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per l’Ajuntament, 
en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici 
de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 
 
10.4.2. Règim de faltes i sancions contractuals 
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En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament 
podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-
ne la resolució. 
 
10.4.2.1. Faltes 
 
L’incompliment o compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició 
de sancions. 
 
Són faltes molt greus: 
 
- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que produeixi un perjudici molt greu. 
 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 
 
- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i 
de cessió contractual. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 
- L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims 
aplicables d’aquest concurs. 
 
Són faltes greus: 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 
inobservança. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixin falta molt greu. 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si 
escau. 
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- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
Són faltes lleus: 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta greu. 
 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu. 
 
10.4.2.2. Sancions 
 
Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 50 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 
b) Faltes greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 20 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 
c) Faltes lleus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 10 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 
 
10.4.3. Reintegrament de les penalitzacions per demo ra i per sancions 
 
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu 
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista. 
 
10.5. Regles especials respecte del personal labora l de l’empresa contractista 
 
1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs (en els casos en què 
s’estableixin requisits específics de titulació i experiència), formarà part de l’equip de 
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de 
l’Ajuntament del compliment d’aquells requisits. 
 
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb 
vista a no alterar el bon funcionament del servei (quan hi hagi raons que justifiquin 
aquesta exigència) informant en tot moment a l’Ajuntament. 
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2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la 
matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions 
que es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari. 
 
3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 
contracte. 
 
4.- L’empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies 
dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els 
seus serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del 
sector públic. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de 
treball diferenciats dels que ocupen els empleats públics. Correspon, també, a 
l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En el plec s’ha de fer 
constar, motivadament, la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es 
prestin en les dependències dels departaments, agències, ens, organismes i entitats 
que formen part del sector públic. 
 
5.- L’empresa contractista ha de designar, almenys, un coordinador tècnic o 
responsable (segons les característiques del servei externalitzat poden establir 
diferents sistemes d’organització en aquest punt), integrat en la seva pròpia plantilla, 
que tindrà entre les seves obligacions les següents: 
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de l’Ajuntament, 
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip 
de treball adscrit al contracte, d’una banda, i l’Ajuntament, d’altra banda, en tot allò 
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries 
en relació amb la prestació del servei contractat. 
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip 
de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball. 
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte i, 
amb aquest efecte, coordinar adequadament l’empresa contractista amb l’Ajuntament, a 
efectes de no alterar el bon funcionament del servei. 
e) Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 
 
 
IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
11. Extinció del contracte  
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El contracte s’extingeix per compliment o per resolució. 
 
12. Compliment del contracte  
 
El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els 
termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la prestació. 
 
En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l’Ajuntament un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat del termini de trenta dies següents al lliurament o la 
realització de l’objecte del contracte. 
 
13. Resolució del contracte  
 
13.1. Causes 
 
Són causes de resolució del contracte: 
 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
85 del TRLCSP. 
 
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 
c) L’acord mutu entre l’Administració i el contractista. 
 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment 
del termini assenyalat a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 112 del TRLCSP. 
 
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 
l’establert a l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara 
del seu apartat 8. 
 
f) L’incompliment de la resta de les obligacions contractuals essencials, qualificades 
com a tals en els plecs o en el contracte. 
 
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua executant 
la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte de 
conformitat amb el que disposa el títol V del llibre I del TRLCSP. 
 
h) Les establertes expressament en el contracte. 
 
i) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el 
TRLCSP. 
 
13.2. Efectes 
 
L’incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions del contracte determina a 
favor de l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que 
aquest incompliment irroguin a l’adjudicatari. 
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Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha 
d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’ha 
de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, sens 
prejudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista per que fa a l’import 
que excedeixi en de la garantia. 
El secretari de la Corporació i l’Interventor Municipal que subscriuen, informen 
favorablement el present Plec de clàusules administratives particulars, en compliment 
del que disposa l’article 275.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i disposicions 
legals vigents. 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 de gener de 2016 
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ANNEX 1 
 
 
MODEL DE SOL·LICITUD DELS LICITADORS 
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Núm. d’expedient 

041/2015-CONT 
Dependència que tramita l’expedient 

Servei de Contractació 
 
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabili tat 
Dades de l’empresa licitadora 
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social 

      
Tipus de societat 

      
NIF/CIF Núm. de registre de societats 

            
Domicili de la seu social 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax 

            
Adreça electrònica 

      
Dades de la persona representant de l’empresa licitadora 
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax 

            
Adreça electrònica 

      
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
Declaració de responsabilitat 
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o propietària de l’empresa, 
o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que no 
incorre en cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del 
TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa 

 

Lloc i data       
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ANNEX 2 
 
 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ESTAR EXEMPT DE DONAR-SE 
D’ALTA DE L’IAE O DE PAGAR L’IMPOST 
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Declaració d’exempció de l’impost d’activitats econ òmiques (IAE) 
Dades de l’empresa  
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social 

      
Tipus de societat 

      
NIF/CIF Núm. de registre de societats 

            
Domicili de la seu social 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax 

            
Adreça electrònica 

      

Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax  

            
Adreça electrònica 

      
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
 
Declaració responsable d’exempció 
La persona les dades de la qual consten en l’apartat anterior, en nom seu, com a titular o 
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell 
d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que l’empresa, d’acord amb la normativa 
vigent reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, està exempta de: 
 

 donar-se d’alta en la matrícula de l’esmentat impost.1 
 pagar els rebuts de l’impost. 

Signatura de la persona declarant i segell de l’empresa 

 
 

Lloc i data       

                                            
1 En cas de no estar-ne exempt haurà d’aportar document acreditatiu de l’alta. 
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ANNEX 3 
 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA, 
D’ACORD AMB LA CLÀUSULA 5.3.9 DEL PLEC DE CLÀUSULES  
ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document electrònic 
Número de validació: 10707571162463517730 

 

 
 

 Àrea d’Alcaldia - Presidència 

 Secretaria General – Servei de Contractació 

 

 

 
La solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP. 
 
 
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis 
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en 
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons 
l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents: 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui import, dates i 

el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquests, si 
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han 
de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el 
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir la 
qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi 
especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o 
homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de 
l’organisme esmentat. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és 
necessari, sobre els mitjans d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la 
qualitat. 

e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en 
particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 

f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar 
en executar el contracte. 

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu 
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 

h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels 
treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar. 
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ANNEX 4 
 
 
MODEL D’OFERTA TÈCNICA, D’OFERTA ECONÒMICA I 
D’ETIQUETA DE MOSTRES  
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Proposició econòmica de contractació 
 
Dades de l’empresa proposant 
Nom 

       
NIF/CIF 

       
Domicili social 

      
Codi postal Localitat 

            
 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax  

            
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
  
Dades de l’objecte del contracte 
Núm. d’expedient 

041/2015-CONT 
Descripció de l’objecte 
Servei d’atenció al públic i serveis complementaris al Centre d’Art Contemporani La Sala de 
Vilanova i la Geltrú 
Import de l’execució (anual) 

       
Import de l’IVA (anual) 

      
Import total (anual) 

      

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de 
l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat 
d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.  
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 

 
 
Lloc i data       
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ANNEX 5 
 
 
 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
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La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui 
deleguin:     
 
- Sra. Teresa Llorens Carbonell, regidora de Cultura, qui actua com a presidenta de la 

Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Glòria Garcia Prieto, regidora d’Economia, 

Hisenda, Seguretat i Recursos Humans) 

- Sra. Sole Fernández Cabezas, cap del servei de Cultura (actuarà coma suplent la Sra. 

Carme Silvestre Rey, coordinadora del Cicle Festiu del servei de Cultura) 

- Sra. Anna Lleó Albà, tècnica de gestió i programació d’arts escèniques del servei de 

Cultura (actuarà com a suplent la Sra. Mar Sánchez Hidalgo, tècnica del servei de Cultura) 

- Sra. Sandra Ibars Monsech, tècnica del servei de Cultura (actuarà com a suplent la Sra. 

Pati Serrano Morales, tècnica d’arts musicals del servei de Cultura) 

- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep Maria 

Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals) 

- Sr. Isidre Martí Sardà, Secretari de la Corporació (actuarà com a suplent el Sr. Fermin 

Ortega Vázquez, assessor jurídic del servei de Contractació) 

- Sra. Mònica Jardí Marquès, tècnica auxiliar del servei de Contractació, qui actua 

com a secretària de la Mesa de Contractació, (actuarà com a suplent la Sra. Elvira Esturí 

Domènech, tècnica auxiliar del servei de Contractació) 
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ANNEX 6 
 
 
 
DESGLOSSAMENT DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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Criteris d’adjudicació: 
 
1. Criteris quantificables de forma automàtica (sobre  2) fins a 60 punts : 
 
1.1. Proposta econòmica ....................................................................................... fins a 60 punts 
 
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una puntuació 
proporcional segons la següent fórmula: 
 
dp * 60 punts  / dpa 
 
dp = diferència de la proposta, respecte el preu màxim 
dpa = diferència de la proposta més baixa, respecte el preu màxim 
 
Es considerarà que una oferta incorre en temeritat si aquesta comprèn una reducció de preu 
superior al 10% 
 
   
2. Criteris avaluables en base a un judici de valor ( sobre 3) fins a 40 punts : 
 
2.1. Experiència professional ................................................................................. fins a 30 punts 
 
L’empresa haurà d’acreditar que compta amb un equip humà especialitzat i amb experiència en 
el sector per donar aquest tipus de servei: atenció al públic i monitoratge. 
 
Pel que fa al personal que realitzi les visites comentades, tallers educatius, activitats escolars, 
etc, es tindrà en compte la seva experiència en la realització d’aquest tipus d’activitats. 
 
2.2. Ofertes de dinamització de La Sala ................................................................ fins a 10 punts 
 
Es valoraran les millores que presenti l’empresa de dinamització de l’espai a partir de les xarxes 
socials, la incorporació de noves xarxes socials i la seva gestió. Es valoraran els coneixements 
necessaris del personal per a dur a terme aquesta tasca. 
 
Es valoraran positivament totes les millores proposades pels licitadors que no representin cap 
cost per l’Ajuntament, que ofereixin avantatges en l’execució del contracte. 
 
 
 
 
  


