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DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS: 
persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics, 
 
PROCEDIMENT OBERT I SELECCIÓ DE 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE SERVEIS A QUÈ FA REFERÈNCIA AQUEST EXPEDIENT 
 
 
1) DADES GENÈRIQUES: 
 
1a) Definició de l'objecte del contracte
 
És objecte d’aquest plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
l’objecte de la qual són els serveis consistents en 
amazig, català i castellà per a l’atenció de persones usuàries del
especificació de l’annex B i segons expedient 
 
No s’ha fet cap divisió per lots atenent la dimensió del contracte.
 
En coherència amb l’acord del plenari municipal celebrat el 19/07/2016, en el sentit de l’adopc
de mesures en la contractació de serveis i obres municipals per evitar la  precarietat laboral , els 
treballadors de l’empresa contractista que es trobin adscrits a la prestació d’aquest servei han 
de percebre de l’empresa adjudicatària un salari mensua
completa, de 1.000 euros mensuals (o 14.000 euros anuals amb pagues extraordinàries). 
Aquesta obligació és una condició bàsica d’execució del contracte, per la qual cosa el seu 
incompliment és causa legítima de resolució.
 
Amb independència de l’objecte principal del contracte a què es refereix el paràgraf anterior, 
aquest contracte té també per objecte satisfer exigències socials de col
compatibles amb la legislació sobre contractes del sector públic. 
de les ofertes té en compte, sense caràcter en si mateix determinant, aspectes de 
responsabilitat social (inserció de certs col
plans d’igualtat, ocupació de persones discap
empreses, en els termes i les condicions que estableix aquest plec de clàusules. D’aquesta 
manera es pretén obtenir una millora de la prestació principal objecte del contracte.
 
S’han de respectar les prescripcions tècniques
 
Amb relació a l’article 67.2.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), 
 
1b) Necessitats administratives que s’han de satisfer
 
Les necessitats administratives que s’han de satisfer i els factors que intervenen en aquest 
contracte estan acreditats en l’expedient corresponent, si bé sintèticament 
als usuaris de Serveis Socials Bàsics que no dominen les lleng
cosa requereix de la continuïtat del servei de traducció intercultural que es ve donant fins avui, 
per tal d’atendre a la població d’origen estranger especialment la provinent del Marroc. Cal tenir 
en compte que en els darrers anys s’ha produït un creixement exponencial del volum d’usuari.
 
1c) Pressupost 
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DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS: servei de traducció intercultural per a 
persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics, segons expedient 2

I SELECCIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE SERVEIS A QUÈ FA REFERÈNCIA AQUEST EXPEDIENT 

Definició de l'objecte del contracte  

És objecte d’aquest plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
l’objecte de la qual són els serveis consistents en el servei de traducció intercultural 

castellà per a l’atenció de persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics, segons 
segons expedient 2/2018/CNT. 

No s’ha fet cap divisió per lots atenent la dimensió del contracte. 

En coherència amb l’acord del plenari municipal celebrat el 19/07/2016, en el sentit de l’adopc
de mesures en la contractació de serveis i obres municipals per evitar la  precarietat laboral , els 
treballadors de l’empresa contractista que es trobin adscrits a la prestació d’aquest servei han 
de percebre de l’empresa adjudicatària un salari mensual íntegre o brut mínim, a jornada 
completa, de 1.000 euros mensuals (o 14.000 euros anuals amb pagues extraordinàries). 
Aquesta obligació és una condició bàsica d’execució del contracte, per la qual cosa el seu 
incompliment és causa legítima de resolució. 

Amb independència de l’objecte principal del contracte a què es refereix el paràgraf anterior, 
aquest contracte té també per objecte satisfer exigències socials de col
compatibles amb la legislació sobre contractes del sector públic. Per aquest motiu, la puntuació 
de les ofertes té en compte, sense caràcter en si mateix determinant, aspectes de 
responsabilitat social (inserció de certs col·lectius, subcontractacions amb empreses d’inserció, 
plans d’igualtat, ocupació de persones discapacitades, etc.) i de condicions laborals de les 
empreses, en els termes i les condicions que estableix aquest plec de clàusules. D’aquesta 
manera es pretén obtenir una millora de la prestació principal objecte del contracte.

pcions tècniques que regeixen aquesta contractació.

l’article 67.2.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), el codi CPV és 79530000-8. 

Necessitats administratives que s’han de satisfer 

Les necessitats administratives que s’han de satisfer i els factors que intervenen en aquest 
contracte estan acreditats en l’expedient corresponent, si bé sintèticament 
als usuaris de Serveis Socials Bàsics que no dominen les llengües catalana i/o castellana, la qual 
cosa requereix de la continuïtat del servei de traducció intercultural que es ve donant fins avui, 
per tal d’atendre a la població d’origen estranger especialment la provinent del Marroc. Cal tenir 

darrers anys s’ha produït un creixement exponencial del volum d’usuari.

 

servei de traducció intercultural per a 
2/2018/CNT. 

L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE SERVEIS A QUÈ FA REFERÈNCIA AQUEST EXPEDIENT  

És objecte d’aquest plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
el servei de traducció intercultural àrab, 

s Serveis Socials Bàsics, segons 

En coherència amb l’acord del plenari municipal celebrat el 19/07/2016, en el sentit de l’adopció 
de mesures en la contractació de serveis i obres municipals per evitar la  precarietat laboral , els 
treballadors de l’empresa contractista que es trobin adscrits a la prestació d’aquest servei han 

l íntegre o brut mínim, a jornada 
completa, de 1.000 euros mensuals (o 14.000 euros anuals amb pagues extraordinàries). 
Aquesta obligació és una condició bàsica d’execució del contracte, per la qual cosa el seu 

Amb independència de l’objecte principal del contracte a què es refereix el paràgraf anterior, 
aquest contracte té també per objecte satisfer exigències socials de col·lectius desafavorits 

Per aquest motiu, la puntuació 
de les ofertes té en compte, sense caràcter en si mateix determinant, aspectes de 

lectius, subcontractacions amb empreses d’inserció, 
acitades, etc.) i de condicions laborals de les 

empreses, en els termes i les condicions que estableix aquest plec de clàusules. D’aquesta 
manera es pretén obtenir una millora de la prestació principal objecte del contracte. 

que regeixen aquesta contractació. 

l’article 67.2.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Les necessitats administratives que s’han de satisfer i els factors que intervenen en aquest 
contracte estan acreditats en l’expedient corresponent, si bé sintèticament es tracta de l’atenció 

ües catalana i/o castellana, la qual 
cosa requereix de la continuïtat del servei de traducció intercultural que es ve donant fins avui, 
per tal d’atendre a la població d’origen estranger especialment la provinent del Marroc. Cal tenir 

darrers anys s’ha produït un creixement exponencial del volum d’usuari. 
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El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 
amb l’IVA inclòs (21%) és de 13.794,00 
 
Les empreses licitadores han d’igualar o disminuir en la seva 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells concep
administratives generals de l’Ajuntament aplicables als contractes de serveis.
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordant
decret legislatiu 3/2011, de 14 de nov
del sector públic, és de 22.800,00
eventuals pròrrogues, i les possibles 
 
 
1d) Partides pressupostàries
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 
3.23103.22699 del pressupost 
 
 
1e) Durada del contracte  
 
El contracte tindrà una durada màxima 
possibilitat d’establir una pròrroga per un altre any
 
1f) Procediment i forma d’adjudicació
 
La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert en virtut d’allò que estableixen 
els articles 138 i següents del
endavant, TRLCSP). Caldrà determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
 
Atenent al fet que el valor estim
de gestió eficient en la tramitació 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
 
I atenent que el valor estimat del contracte és igual o inferior a 
anunci de licitació en el perfil del contractant.
 
 
1g) Import màxim de les despeses de publicitat
 
L’adjudicatari no ha d’assumir cap despesa relacionada amb la publicitat del procediment.
 
1h) Documentació que s’ha
 
La documentació per a prendre part en la licitació s’ha de presentar dins del termini dels 
naturals següents al de la publicació de l’anunci corresponent 
l’Ajuntament (espai web de l’ajuntament 
coincideix en dissabte, diumenge o festiu fins el següent dia feiner, 
general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de la 
Cort núm. 14), abans de les 14 hores
normativa vigent, tot anunciant
contractacio@vilafranca.org. 
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El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 11.400,00 euros (IVA a part). El preu 
13.794,00 euros.  

Les empreses licitadores han d’igualar o disminuir en la seva proposició l’esmentada quantitat

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en el plec de clàusules 
administratives generals de l’Ajuntament aplicables als contractes de serveis.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordant
egislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes 

22.800,00 € (IVA apart), tenint en compte la duració del contracte, 
, i les possibles modificacions que el plec pugui preveure

ssupostàries  

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 
3.23103.22699 del pressupost de la corporació de l’any 2018. 

El contracte tindrà una durada màxima d’un any a partir de la seva 
establir una pròrroga per un altre any, una vegada finalitzat el per

Procediment i forma d’adjudicació 

a terme mitjançant procediment obert en virtut d’allò que estableixen 
i següents del Text refós de la Llei de contractes del 

Caldrà determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros, s’apliquen m
de gestió eficient en la tramitació de l’expedient d’acord amb el que disposa el D

de mesures urgents en matèria de contractació pública.

I atenent que el valor estimat del contracte és igual o inferior a 60.000 
anunci de licitació en el perfil del contractant. 

Import màxim de les despeses de publicitat 

L’adjudicatari no ha d’assumir cap despesa relacionada amb la publicitat del procediment.

Documentació que s’ha de presentar, forma i contingut de les proposicions

La documentació per a prendre part en la licitació s’ha de presentar dins del termini dels 
següents al de la publicació de l’anunci corresponent en el perfil de contractant de 

l’Ajuntament (espai web de l’ajuntament www.vilafranca.cat/licitacions
coincideix en dissabte, diumenge o festiu fins el següent dia feiner, 
general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de la 

abans de les 14 hores. Pot  ser també tramesa per correu d’acord amb la 
normativa vigent, tot anunciant-se dins de termini la tramesa a l’adreça de correu electrònic 

 

euros (IVA a part). El preu 

l’esmentada quantitat. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no s’admet 
tes previstos en el plec de clàusules 

administratives generals de l’Ajuntament aplicables als contractes de serveis. 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del Reial 
bre, pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes 

compte la duració del contracte, les 
modificacions que el plec pugui preveure. 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 

a partir de la seva formalització, amb 
una vegada finalitzat el període inicial. 

a terme mitjançant procediment obert en virtut d’allò que estableixen 
ontractes del sector públic (d’ara 

Caldrà determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

euros, s’apliquen mesures 
que disposa el Decret llei 

de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 euros, sols es publicarà 

L’adjudicatari no ha d’assumir cap despesa relacionada amb la publicitat del procediment. 

forma i contingut de les proposicions 

La documentació per a prendre part en la licitació s’ha de presentar dins del termini dels 15 dies 
el perfil de contractant de 

www.vilafranca.cat/licitacions), si el darrer dia 
coincideix en dissabte, diumenge o festiu fins el següent dia feiner, i té lloc en el registre 
general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de la 

. Pot  ser també tramesa per correu d’acord amb la 
dreça de correu electrònic 
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L’esmentada documentació s’ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per l’empresa licitadora, ha
autenticada i ha de presentar-
amb carta de presentació o instància indicant el concurs al que es presenten i lots i indicant el 
número de sobres presentats. Els 
continuació: 

 
SOBRE NÚM. 1 

 
Portarà la menció "Documentació de la licitació per a la contractació de
...(objecte del contracte)...,
de contenir la documentació següent:
 
1. Declaració responsable 
substituiria inicialment la presentació de tota 
 
Tanmateix, aquesta documentació haurà de ser a
licitació. Així mateix, l’Ajuntament pot en tot moment, per tal de garantir el bon fi del 
procediment, demanar a tots o a alguns licitadors que presentin en qualsevol moment del 
procediment la totalitat o part d’a
 
Facultativament, les empreses poden optar per la presentació del Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) en substitució de la declaració resp
han de presentar una declaració responsable indicant:
- Es troba al corrent de pagament, l’empresa, pel que fa a les obligacions econòmiques vers 

els seus creditors i treballadors.
- A l’efecte d’aquesta licitació, i per a comunicacions i notificacions, l’adreça de correu 

electrònic que es facilita és: .........
 
2. Només si no s’opta per la declaració responsable de l’apartat 1
numerada de la documentació inclosa i la següent documentació:
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
el substitueixi. Quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del DNI del representant s’haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec 
social o bé el poder notarial per a representar
i l'escriptura de constitució de la societat o entitat i el seu NIF. 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 escau en el registre oficial corresponent.

 
Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva 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 
endavant Reglament), aprovat pel

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 10 del Reglament, i han de complir els requisits de 
TRLCSP. 

 

b) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les 
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, o validació de la documentació 
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L’esmentada documentació s’ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per l’empresa licitadora, ha de ser original o degudament 

-se en tres sobres (o més sobres en cas de varis lots)
amb carta de presentació o instància indicant el concurs al que es presenten i lots i indicant el 
número de sobres presentats. Els sobres s’inclouran la documentació que es detalla a 

"Documentació de la licitació per a la contractació de
..., segons expedient 2/2018/CNT presentada per 

de contenir la documentació següent: 

 segons el model que consta en l’annex A 
substituiria inicialment la presentació de tota la documentació de l’apartat 2.

aquesta documentació haurà de ser acreditada en cas de ser adjudicatari
Així mateix, l’Ajuntament pot en tot moment, per tal de garantir el bon fi del 

procediment, demanar a tots o a alguns licitadors que presentin en qualsevol moment del 
procediment la totalitat o part d’aquests documents. 

Facultativament, les empreses poden optar per la presentació del Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) en substitució de la declaració responsable de l’annex A, tot i que també 
han de presentar una declaració responsable indicant: 

Es troba al corrent de pagament, l’empresa, pel que fa a les obligacions econòmiques vers 
els seus creditors i treballadors. 
A l’efecte d’aquesta licitació, i per a comunicacions i notificacions, l’adreça de correu 
electrònic que es facilita és: .................. 

2. Només si no s’opta per la declaració responsable de l’apartat 1 en tots els seus punts
rada de la documentació inclosa i la següent documentació: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
el substitueixi. Quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del DNI del representant s’haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec 
social o bé el poder notarial per a representar a la persona o entitat en licitacions de contractes, 
i l'escriptura de constitució de la societat o entitat i el seu NIF. Així mateix, els actes i acords 
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent 

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 escau en el registre oficial corresponent. 

no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva 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 
endavant Reglament), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 10 del Reglament, i han de complir els requisits de 

Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les 
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, o validació de la documentació 

 

L’esmentada documentació s’ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
de ser original o degudament 

(o més sobres en cas de varis lots), juntament 
amb carta de presentació o instància indicant el concurs al que es presenten i lots i indicant el 

documentació que es detalla a 

"Documentació de la licitació per a la contractació del servei 
presentada per ................" i ha 

annex A d’aquest plec, que 
la documentació de l’apartat 2. 

en cas de ser adjudicatari de la 
Així mateix, l’Ajuntament pot en tot moment, per tal de garantir el bon fi del 

procediment, demanar a tots o a alguns licitadors que presentin en qualsevol moment del 

Facultativament, les empreses poden optar per la presentació del Document Europeu Únic de 
onsable de l’annex A, tot i que també 

Es troba al corrent de pagament, l’empresa, pel que fa a les obligacions econòmiques vers 

A l’efecte d’aquesta licitació, i per a comunicacions i notificacions, l’adreça de correu 

tots els seus punts, relació 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 
el substitueixi. Quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del DNI del representant s’haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec 

a la persona o entitat en licitacions de contractes, 
i l'escriptura de constitució de la societat o entitat i el seu NIF. Així mateix, els actes i acords 
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent 

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 

no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva 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 (en 

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 10 del Reglament, i han de complir els requisits de l’article 55 del 

Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les 
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, o validació de la documentació 
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que acrediti les esmentades facultats de rep
corporació en els termes d’allò que disposa aquest plec.

 
c) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per a contra
els articles 54 a 59 del TRLCSP, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per a 
contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 1y) 
d’aquest plec. 
 
d) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, de trobar
pagament, pel que fa a les obligacions econòmiques vers els seus creditors
 
e) Declaració responsable, signada per representant de l’empresa
corrent de pagament d’obligacions econòmiques
 
f) Certificat de la classificació empresarial detallada a la clàusula 2

 
g) Només si no és exigible la classificació empresarial a
econòmica i financera de d’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la 
clàusula 2a) d’aquest plec. Cal aportar com a mimin dos dels tres mitjans d’acreditació 
relacionats en la clàusula esmentada

 
h) Només si no és exigible la classificació empresarial adient, justificació de la solvència tècnica 
de l’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la clàusula 2
Plec. Cal l’aportació de com a mínim 
esmentada, i dos d’ells serà necessàriament la relació 
cinc anys, i l’experiència mínima del personal assignat al contracte
s’ha acreditat la solvència tècnica si no es compleix aquest requisit, i particularment si no es 
justifica l’execució de serveis 
la realització de serveis similars o equiparables a les que són objecte del contra
qualitat adients. 
 
i) Quant a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i de la tècnica, s’entendrà 
realitzada sense necessitat d’aportar la documentació descrita en aquest apartat i en l’anterior, 
si es justifica disposar de classificació empresarial per a 
que les que són objecte d’aquest plec, i això encara que la classificació empresarial no sigui 
exigible, tal com disposa l’article 74.2 del TRLCSP.

 
Els licitadors inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REL
Catalunya no caldrà que aportin de nou la documentació que ja ten
registre (RELI). Sí que és necessari
amb una declaració responsable de la 
 
El moment a què s’ha de referir l’apreciació dels requisits de capacitat i solvència és el de la 
finalització del termini per a presentar proposicions.
 
j) Document d’alta en els epígrafs corresponents de l’impost
còpia del darrer rebut pagat de cadascun dels epígrafs o, si s’escau, declaració d’exempció de 
l’impost sobre activitats econòmiques i document de declaració en els cens d’obligats tributaris.
 
k) Certificació positiva de la 
corrent en el compliment dels deures en la matèria.
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que acrediti les esmentades facultats de representació, realitzada per la secretaria de la 
corporació en els termes d’allò que disposa aquest plec. 

c) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, previstes en 
els articles 54 a 59 del TRLCSP, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per a 
contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 1y) 

esponsable, signada pel representant de l’empresa, de trobar
pagament, pel que fa a les obligacions econòmiques vers els seus creditors

e) Declaració responsable, signada per representant de l’empresa licitadora
d’obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Vilafranca del Pen

Certificat de la classificació empresarial detallada a la clàusula 2a) d’aquest plec, si escau.

le la classificació empresarial adient, justificació de la solvència 
econòmica i financera de d’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la 

) d’aquest plec. Cal aportar com a mimin dos dels tres mitjans d’acreditació 
relacionats en la clàusula esmentada. 

i no és exigible la classificació empresarial adient, justificació de la solvència tècnica 
de l’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la clàusula 2
Plec. Cal l’aportació de com a mínim quatre dels mitjans d’acreditació relacionats en la clàusula 

d’ells serà necessàriament la relació de serveis executats
, i l’experiència mínima del personal assignat al contracte. Es podrà entendre que no 

cia tècnica si no es compleix aquest requisit, i particularment si no es 
 suficients en nombre, quantia i qualitat, i 

similars o equiparables a les que són objecte del contra

Quant a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i de la tècnica, s’entendrà 
realitzada sense necessitat d’aportar la documentació descrita en aquest apartat i en l’anterior, 
si es justifica disposar de classificació empresarial per a serveis equivalents i del mateix tipus 
que les que són objecte d’aquest plec, i això encara que la classificació empresarial no sigui 
exigible, tal com disposa l’article 74.2 del TRLCSP. 

Els licitadors inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REL
Catalunya no caldrà que aportin de nou la documentació que ja tenen registrada en l’esmentat 
registre (RELI). Sí que és necessari que aportin el certificat d’inscripció en el registre,
amb una declaració responsable de la vigència de la inscripció i de les dades.

El moment a què s’ha de referir l’apreciació dels requisits de capacitat i solvència és el de la 
finalització del termini per a presentar proposicions. 

) Document d’alta en els epígrafs corresponents de l’impost sobre ac
rebut pagat de cadascun dels epígrafs o, si s’escau, declaració d’exempció de 

l’impost sobre activitats econòmiques i document de declaració en els cens d’obligats tributaris.

 Tresoreria Generals de la Seguretat Social que acrediti estar al 
corrent en el compliment dels deures en la matèria. 

 

resentació, realitzada per la secretaria de la 

c) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que reuneix 
ctar amb l’Administració, previstes en 

els articles 54 a 59 del TRLCSP, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per a 
contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 1y) 

esponsable, signada pel representant de l’empresa, de trobar-se al corrent de 
pagament, pel que fa a les obligacions econòmiques vers els seus creditors i treballadors. 

licitadora, de trobar-se al 
amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

) d’aquest plec, si escau. 

dient, justificació de la solvència 
econòmica i financera de d’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la 

) d’aquest plec. Cal aportar com a mimin dos dels tres mitjans d’acreditació 

i no és exigible la classificació empresarial adient, justificació de la solvència tècnica 
de l’empresa, que s’ha d’acreditar d’acord amb els mitjans detallats a la clàusula 2a) d’aquest 

d’acreditació relacionats en la clàusula 
de serveis executats durant els darrers 

. Es podrà entendre que no 
cia tècnica si no es compleix aquest requisit, i particularment si no es 

 també si no es justifica 
similars o equiparables a les que són objecte del contracte en quantitat i 

Quant a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i de la tècnica, s’entendrà 
realitzada sense necessitat d’aportar la documentació descrita en aquest apartat i en l’anterior, 

quivalents i del mateix tipus 
que les que són objecte d’aquest plec, i això encara que la classificació empresarial no sigui 

Els licitadors inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
en registrada en l’esmentat 

en el registre, juntament 
les dades. 

El moment a què s’ha de referir l’apreciació dels requisits de capacitat i solvència és el de la 

sobre activitats econòmiques i 
rebut pagat de cadascun dels epígrafs o, si s’escau, declaració d’exempció de 

l’impost sobre activitats econòmiques i document de declaració en els cens d’obligats tributaris. 

Tresoreria Generals de la Seguretat Social que acrediti estar al 
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l) Certificació positiva de l’Agè
en el compliment dels deures tribu
 
m) Compromís formal de l’empresa de desenvolupament dels serveis
termini d’execució màxim previst en aquest plec. 
 
n) Declaració responsable, signada pe
contracte sense superar el límit de subcontractació
 
o) Declaració responsable de que el personal professional que serà designat per a l’execució del 
servei contractat disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, 
d’acord amb l’article 13.5 de la llei orgànica 
en el seu redactat actual. 
 
p) Adreça de correu electrònic de l’empresa a efectes de comunicacions i notificacions.
 
q) En cas que no s’hagi optat únicament per 
presentar-la, a més del suport paper, en suport digital mitjançant un CD o similar a dins del 
mateix sobre número 1. Cal tenir especial cura de no gravar en aquest CD cap informació del 
sobre 2 ni del sobre 3. 
 
3. En el supòsit que en aquesta licitació presentin ofertes individualitzades 
mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent 
d’expressar, així mateix, el percentatge de participació.
 
4. En relació a les possibles Unions

 
a) Les empreses licitadores poden presentar les seves ofertes de forma individual o bé 
conjuntament amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses 
que tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta
indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres. 

 
b) L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que 
aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un 
apoderat o representant únic. 
 
5. En relació a empreses no espanyoles
Europeu: han de complir els requisits de l’article 55 del TRLCSP
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del Reglament; 
declaració que se sotmetran als 
estranger; informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanents o per l’Oficina Consular 
d’Espanya en la qual es faci constar que està inscrita en el registre local, professional, comercia
o anàleg o, si més no, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les 
quals es refereix l’objecte del contracte; informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministe
l’empresa estrangera és signatària de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç, o l’informe de reciprocitat.
 
SOBRE NÚM. 2 

 
Portarà la menció “Documentació relativa als criteris avaluables en 
valor de la licitació per a la contractació de 
expedient 2/2018/CNT  presentada per 
següent: 
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ència Estatal d’Administració Tributària que acrediti estar al corrent 
els deures tributaris. 

m) Compromís formal de l’empresa de desenvolupament dels serveis
d’execució màxim previst en aquest plec.  

) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, de compromís d’execució del 
uperar el límit de subcontractació fixat en aquest plec.  

) Declaració responsable de que el personal professional que serà designat per a l’execució del 
servei contractat disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, 

ord amb l’article 13.5 de la llei orgànica  1/1996, de protecció a la infància i adolescència, 

) Adreça de correu electrònic de l’empresa a efectes de comunicacions i notificacions.

En cas que no s’hagi optat únicament per la declaració jurada, tota la documentació caldrà 
la, a més del suport paper, en suport digital mitjançant un CD o similar a dins del 

mateix sobre número 1. Cal tenir especial cura de no gravar en aquest CD cap informació del 

En el supòsit que en aquesta licitació presentin ofertes individualitzades 
, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent 

d’expressar, així mateix, el percentatge de participació. 

Unions Temporals d’Empreses: 

Les empreses licitadores poden presentar les seves ofertes de forma individual o bé 
conjuntament amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una 

(UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses 
que tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta
indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres. 

rmalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que 
aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un 

 

no espanyoles que no pertanyen a la Unió ni a l’Espai Econòmic 
Europeu: han de complir els requisits de l’article 55 del TRLCSP i acreditar la capacitat d’obrar 
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del Reglament; també han de presentar: 
declaració que se sotmetran als jutjats i tribunals espanyols i que renuncien al fur jurisdiccional 
estranger; informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanents o per l’Oficina Consular 
d’Espanya en la qual es faci constar que està inscrita en el registre local, professional, comercia
o anàleg o, si més no, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les 
quals es refereix l’objecte del contracte; informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d’Economia que especifiqui si 
l’empresa estrangera és signatària de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç, o l’informe de reciprocitat. 

Documentació relativa als criteris avaluables en 
per a la contractació de ........(objecte del 

presentada per ................ " i  ha de contenir la documentació 

 

ncia Estatal d’Administració Tributària que acrediti estar al corrent 

m) Compromís formal de l’empresa de desenvolupament dels serveis sense ultrapassar el 

representant de l’empresa, de compromís d’execució del 
 

) Declaració responsable de que el personal professional que serà designat per a l’execució del 
servei contractat disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, 

1/1996, de protecció a la infància i adolescència, 

) Adreça de correu electrònic de l’empresa a efectes de comunicacions i notificacions. 

ota la documentació caldrà 
la, a més del suport paper, en suport digital mitjançant un CD o similar a dins del 

mateix sobre número 1. Cal tenir especial cura de no gravar en aquest CD cap informació del 

En el supòsit que en aquesta licitació presentin ofertes individualitzades empreses d’un 
, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent 

Les empreses licitadores poden presentar les seves ofertes de forma individual o bé 
conjuntament amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una 

(UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses 
que tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta, en la qual 
indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres.  

rmalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que 
aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un 

n a la Unió ni a l’Espai Econòmic 
acreditar la capacitat d’obrar 

també han de presentar: 
jutjats i tribunals espanyols i que renuncien al fur jurisdiccional 

estranger; informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanents o per l’Oficina Consular 
d’Espanya en la qual es faci constar que està inscrita en el registre local, professional, comercial 
o anàleg o, si més no, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les 
quals es refereix l’objecte del contracte; informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya 

ri d’Economia que especifiqui si 
l’empresa estrangera és signatària de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 

Documentació relativa als criteris avaluables en base a judicis de 
........(objecte del contracte)... segons 

i  ha de contenir la documentació 
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A) Relació numerada de la documentació inclosa.

 
B) Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la 
clàusula 1j) del present Plec. 
 
L’aportació de la documentació esmentada és independent de les proves i verificacions que 
l’Ajuntament consideri necessàries en c
circumstàncies assenyalades anteriorment.

 
- Acreditació documental, si és el cas i es desitja fer constar, del
Centre especial de treball o Empresa d’inserció, tingui en plantilla pe
sociolaboral, i/o disposi en la seva plantilla d’un nombre de treballadors/es 
superior al 2%. 
 
- Tota aquella altra documentació que 
 
C) Tota la documentació del sobre 2 caldrà presentar
digital mitjançant un CD o similar a dins del mateix sobre número 2.
no gravar en aquest CD cap informació del sobre 3.
 
 
SOBRE NÚM. 3  
 
Portarà la menció “Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma 
automàtica de la licitació per a la contractació de 
segons expedient 2/2018/CNT
documentació següent: 
 
- La proposició econòmica, que ha d’ajustar
 
"En/na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a..
........................, núm..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa a ......................................., es compromet a 
subjecció a les prescripcions tècnique
quantitat de ……….……………….. euros, IVA a part. (La quantitat ha d'expressar
xifres).  
 
La part del contracte que es preveu subcontractar és del ... per cent amb el següent detall 
d’import i nom o perfil empresarial:
 ............... 
 
(Lloc, data i signatura de l’empesa licitadora)."
 
- En cas d’incloure, apart de la proposició econòmica, més documentació i detalls de la proposta 
econòmica, caldrà presentar-la, a més de suport paper, e
o similar a dins del sobre número 3.
 
 
1i) Mesa de contractació i obertura de la documentació
 
La mesa de contractació estarà formada per les següents persones:
 

- Ramon Zaballa Serra, tinent d’alcalde, com a p
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Relació numerada de la documentació inclosa. 

Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la 
 

L’aportació de la documentació esmentada és independent de les proves i verificacions que 
l’Ajuntament consideri necessàries en cada cas per a comprovar les característiques i 
circumstàncies assenyalades anteriorment. 

Acreditació documental, si és el cas i es desitja fer constar, dels fet
Centre especial de treball o Empresa d’inserció, tingui en plantilla persones subjectes a inserció 

en la seva plantilla d’un nombre de treballadors/es 

Tota aquella altra documentació que l’empresa licitadora consideri necessari incloure.

el sobre 2 caldrà presentar-la, a més del suport paper, en suport 
digital mitjançant un CD o similar a dins del mateix sobre número 2. Cal tenir especial cura de 
no gravar en aquest CD cap informació del sobre 3. 

“Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma 
automàtica de la licitació per a la contractació de ............(objecte del contracte

CNT, presentada per ...................." i  ha de contenir la 

La proposició econòmica, que ha d’ajustar-se al model següent: 

"En/na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a..
........................, núm..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  
contractació relativa a ......................................., es compromet a 

a les prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives particulars
quantitat de ……….……………….. euros, IVA a part. (La quantitat ha d'expressar

La part del contracte que es preveu subcontractar és del ... per cent amb el següent detall 
mport i nom o perfil empresarial: 

(Lloc, data i signatura de l’empesa licitadora)." 

En cas d’incloure, apart de la proposició econòmica, més documentació i detalls de la proposta 
la, a més de suport paper, en suport digital mitjançant un altre CD 

o similar a dins del sobre número 3. 

1i) Mesa de contractació i obertura de la documentació 

La mesa de contractació estarà formada per les següents persones: 

tinent d’alcalde, com a president de la mesa.

 

Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la 

L’aportació de la documentació esmentada és independent de les proves i verificacions que 
ada cas per a comprovar les característiques i 

fets que l’empresa sigui 
rsones subjectes a inserció 

en la seva plantilla d’un nombre de treballadors/es discapacitats/des 

l’empresa licitadora consideri necessari incloure. 

la, a més del suport paper, en suport 
Cal tenir especial cura de 

“Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma 
............(objecte del contracte)... 

i  ha de contenir la 

"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 ......................................., es compromet a portar-la a terme amb 

les administratives particulars per la 
quantitat de ……….……………….. euros, IVA a part. (La quantitat ha d'expressar-se en lletres i 

La part del contracte que es preveu subcontractar és del ... per cent amb el següent detall 

En cas d’incloure, apart de la proposició econòmica, més documentació i detalls de la proposta 
n suport digital mitjançant un altre CD 

de la mesa. 
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- Eduard Marcó Alberti, secretari de l’Ajuntament, com a vocal.
- Antoni Peiret de Antonio, Interventor de l’Ajuntament, com a vocal.
- Salvador Ventura Ventura, Cap de Compres

 
Serà secretari o secretària de la mesa, 
pública de la corporació. 
 
Atenent que el valor estimat del contracte és inferior a 1
gestió eficient en la tramitació d’acord amb el D
urgents en matèria de contractació pública.
 
L’obertura del sobre 1 i 2 es realitzaran simultàniament, el següent dia hàbil a la finalització del 
termini de presentació de les ofertes, per part del servei de Compres, qui estudiarà
documentació presentada en el 
termini de tres dies per a corregir
número 2 a les persones tècniques que hagin de valorar
cas de pliques presentades per correu segons normativa vigent, s’obriran els sobres 1 i 2 a 
mesura que vagin arribant i sols seran admeses dins del termini de 5 dies a la finalització de 
termini de presentació de les ofertes.
 
Les reunions de la mesa de contractació s’unificaran en un sol acte, amb una fase prèvia interna 
i una altra fase posterior de caràcter públic:
 
En la fase interna, la mesa 
informes tècnics. També en aquesta fase 
estudiada, avaluada i puntuada no per la mesa de contractació, sinó per una comissió d’experts 
formada per les persones següents:

- Francesc Xavier Senabre Via, Cap de Serveis Socials Bàsics; 
designada com a responsable del contracte, a l’efecte de supe
instruccions. 

- Rosa Colomé Borrós, tècnica
- Joan Esteve Ràfols, responsable de Responsabilitat Social.

 
En la fase pública, s’ha de donar vista de 
valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de la mesa adoptats en la 
fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’han d’obrir i llegir les 
propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar 
l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.
 
La mesa  formularà la proposta d’adjudicar el contracte a la proposició que estimi ser la més 
avantatjosa d’acord amb els criteris indicat
quant als criteris que depenguin de judicis de valor.
 
1j) Criteris que cal tenir en compte en l’adjudicació del 
atribuïda; procediment i adjudicació
 
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot 
que es detalla per a cadascun d’ells:
 
Criteris que depenen d’un judici de valor  (
 
En termes generals, els criteris que depenen de judici de valor es puntuaran amb el 0% dels 
punts quan es presenti únicam
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, secretari de l’Ajuntament, com a vocal. 
Antoni Peiret de Antonio, Interventor de l’Ajuntament, com a vocal.
Salvador Ventura Ventura, Cap de Compres de l’Ajuntament, com a vocal

Serà secretari o secretària de la mesa, amb veu i sense vot, una persona que sigui empleada 

Atenent que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros, s’apliquen mesures de 
n la tramitació d’acord amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig

matèria de contractació pública. 

L’obertura del sobre 1 i 2 es realitzaran simultàniament, el següent dia hàbil a la finalització del 
termini de presentació de les ofertes, per part del servei de Compres, qui estudiarà

en el sobre número 1 i si adverteix defectes materials
termini de tres dies per a corregir-los, i trametrà la documentació presentada en el sobre 
número 2 a les persones tècniques que hagin de valorar-la i fer una proposta de punt
cas de pliques presentades per correu segons normativa vigent, s’obriran els sobres 1 i 2 a 
mesura que vagin arribant i sols seran admeses dins del termini de 5 dies a la finalització de 
termini de presentació de les ofertes. 

mesa de contractació s’unificaran en un sol acte, amb una fase prèvia interna 
i una altra fase posterior de caràcter públic: 

 admetrà o inadmetrà les empreses licitadores, previ informe o 
informes tècnics. També en aquesta fase interna la documentació del sobre núm
estudiada, avaluada i puntuada no per la mesa de contractació, sinó per una comissió d’experts 
formada per les persones següents: 

Francesc Xavier Senabre Via, Cap de Serveis Socials Bàsics; 
designada com a responsable del contracte, a l’efecte de supe

tècnica de Serveis Socials Bàsics. 
Joan Esteve Ràfols, responsable de Responsabilitat Social. 

En la fase pública, s’ha de donar vista de les proposicions valorables mitjançant un judici de 
valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de la mesa adoptats en la 
fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació per part de la comissió d’experts de
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’han d’obrir i llegir les 
propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar 
l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti. 

La mesa  formularà la proposta d’adjudicar el contracte a la proposició que estimi ser la més 
avantatjosa d’acord amb els criteris indicats en aquest plec, i atenent la puntuació dels experts 
quant als criteris que depenguin de judicis de valor. 

tenir en compte en l’adjudicació del contracte
atribuïda; procediment i adjudicació  

en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteris que depenen d’un judici de valor  (65 %) 

En termes generals, els criteris que depenen de judici de valor es puntuaran amb el 0% dels 
punts quan es presenti únicament l’oferta amb la declaració jurada d’execució d’acord amb el 

 

Antoni Peiret de Antonio, Interventor de l’Ajuntament, com a vocal. 
, com a vocal 

i sense vot, una persona que sigui empleada 

euros, s’apliquen mesures de 
de 31 de maig, de mesures 

L’obertura del sobre 1 i 2 es realitzaran simultàniament, el següent dia hàbil a la finalització del 
termini de presentació de les ofertes, per part del servei de Compres, qui estudiarà la 

si adverteix defectes materials concedirà un 
, i trametrà la documentació presentada en el sobre 

la i fer una proposta de puntuació. En 
cas de pliques presentades per correu segons normativa vigent, s’obriran els sobres 1 i 2 a 
mesura que vagin arribant i sols seran admeses dins del termini de 5 dies a la finalització de 

mesa de contractació s’unificaran en un sol acte, amb una fase prèvia interna 

admetrà o inadmetrà les empreses licitadores, previ informe o 
a documentació del sobre número 2 serà 

estudiada, avaluada i puntuada no per la mesa de contractació, sinó per una comissió d’experts 

Francesc Xavier Senabre Via, Cap de Serveis Socials Bàsics; aquesta persona resta 
designada com a responsable del contracte, a l’efecte de supervisió i de dictar 

les proposicions valorables mitjançant un judici de 
valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de la mesa adoptats en la 

la comissió d’experts de les 
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’han d’obrir i llegir les 
propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar 

La mesa  formularà la proposta d’adjudicar el contracte a la proposició que estimi ser la més 
s en aquest plec, i atenent la puntuació dels experts 

contracte i ponderació 

en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació 

En termes generals, els criteris que depenen de judici de valor es puntuaran amb el 0% dels 
ent l’oferta amb la declaració jurada d’execució d’acord amb el 
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plec i sense cap més detall d’execució, amb el 50% dels punts quan el projecte presentat 
descrigui bàsicament l’execució del contracte d’acord amb les prescripcions, i fins al 100% dels 
punts si es millora.  
 
1) Criteris específics del contracte de 
 
a) Valoració del programa i 
necessàriament, respectant les prescripcions tècniques
 
b) Valoració dels mitjans personals
persones, titulació, professionalitat, etc
àmbit de serveis socials, tenint en compte 
fins a un màxim de 25 punts
personal propi de la plantilla de l’empresa i acompanyar c
Seguretat Social. 
 
c) Millores, fins a un màxim de

- Flexibilitat en horaris i dies, principalment dins els horaris d’atenció al públic de serveis 
socials, o sigui, tardes de dimarts, dimecres i dijous segons època de l’any, i divendres 
matí. Fins a 6 punts. 

- Competència lingüística en l’idioma berber, francès i anglès (titulació, qualificació, 
professionalitat, etc.) Fins a 6 punts.

 
Com a mesura de qualitat de les ofertes
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor que són específics i que s’esmenten a 
la lletra b) anterior no arribi al 50% de la puntuació màxima total possible per aquests criteris
el proveïdor quedarà exclòs de la licitació.
 
2) Criteris de responsabilitat 
 
a) Valoració del compromís d’executar el contracte sota estàndards certificats de 
Responsabilitat Social de les empreses (SGE21, SA8000, AA1000, GRI, ISO26000, 
OHSAS18001 o equivalents), o bé que acreditin per qualsevol mitjà de prova que compleixin els 
requisits exigits per aquestes certificacions, o bé que presentin un proposta concreta i justificada 
per la qual es comprometen a aplicar mesures de responsabilitat social en el marc de l’execució 
del contracte. Puntuació màxima fins a 
 
b) Proposicions presentades per empreses que amb menys de 50 treballadors fixes tinguin en la 
seva plantilla treballadors/es amb 
tinguin un nombre superior al 2%
caldrà sumar-li un 2%, per tal de poder fer una comparació equitativa amb les empreses de 50
o més treballadors, ja obligades per llei al percentatge mínim del 2%.
punts. 
 
c) Proposicions presentades per les empreses que acreditin aplicar mesures efectives destinades 
a assolir la igualtat d’oportunitats
disposin de plans d’igualtat registrats o degudament formalitzats, sense estar
llei, o que  disposin del distintiu català d’excel
plegat en el marc de la Llei 1
Puntuació màxima 1 punt. 
 
 
3) Criteris sobre condicions laborals
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plec i sense cap més detall d’execució, amb el 50% dels punts quan el projecte presentat 
descrigui bàsicament l’execució del contracte d’acord amb les prescripcions, i fins al 100% dels 

del contracte de serveis (49%). 

Valoració del programa i proposta de treball que els licitadors han de presentar
respectant les prescripcions tècniques, fins a un màxim de 

mitjans personals que s’adscriuen a l’execució del contracte (nombre de 
persones, titulació, professionalitat, etc.), i haver treballat per a l’administració local i en algun 

tenint en compte la proporció de personal propi de plantilla i l’extern
5 punts. En la relació, caldrà indicar les inicials del nom i cognoms del 

personal propi de la plantilla de l’empresa i acompanyar còpia del darrer document TC 2 de la 

fins a un màxim de 12 punts:  
Flexibilitat en horaris i dies, principalment dins els horaris d’atenció al públic de serveis 
socials, o sigui, tardes de dimarts, dimecres i dijous segons època de l’any, i divendres 

ica en l’idioma berber, francès i anglès (titulació, qualificació, 
professionalitat, etc.) Fins a 6 punts. 

qualitat de les ofertes, s’estableix que en el cas que la puntuació total
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor que són específics i que s’esmenten a 

no arribi al 50% de la puntuació màxima total possible per aquests criteris
el proveïdor quedarà exclòs de la licitació. 

esponsabilitat social (5%) 

a) Valoració del compromís d’executar el contracte sota estàndards certificats de 
de les empreses (SGE21, SA8000, AA1000, GRI, ISO26000, 

OHSAS18001 o equivalents), o bé que acreditin per qualsevol mitjà de prova que compleixin els 
requisits exigits per aquestes certificacions, o bé que presentin un proposta concreta i justificada 

a qual es comprometen a aplicar mesures de responsabilitat social en el marc de l’execució 
Puntuació màxima fins a 2,5 punts. 

Proposicions presentades per empreses que amb menys de 50 treballadors fixes tinguin en la 
lladors/es amb discapacitat. I empreses de més de 50 treballadors que 

inguin un nombre superior al 2%. A aquest efecte, a les empreses de menys de 50 treballadors 
li un 2%, per tal de poder fer una comparació equitativa amb les empreses de 50

o més treballadors, ja obligades per llei al percentatge mínim del 2%.

Proposicions presentades per les empreses que acreditin aplicar mesures efectives destinades 
igualtat d’oportunitats que perdurin en el temps i que siguin efectives, o que 

disposin de plans d’igualtat registrats o degudament formalitzats, sense estar
llei, o que  disposin del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, tot 
plegat en el marc de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

condicions laborals (10%) 

 

plec i sense cap més detall d’execució, amb el 50% dels punts quan el projecte presentat 
descrigui bàsicament l’execució del contracte d’acord amb les prescripcions, i fins al 100% dels 

que els licitadors han de presentar 
, fins a un màxim de 12 punts. 

que s’adscriuen a l’execució del contracte (nombre de 
i haver treballat per a l’administració local i en algun 

l propi de plantilla i l’extern, 
En la relació, caldrà indicar les inicials del nom i cognoms del 

pia del darrer document TC 2 de la 

Flexibilitat en horaris i dies, principalment dins els horaris d’atenció al públic de serveis 
socials, o sigui, tardes de dimarts, dimecres i dijous segons època de l’any, i divendres 

ica en l’idioma berber, francès i anglès (titulació, qualificació, 

, s’estableix que en el cas que la puntuació total 
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor que són específics i que s’esmenten a 

no arribi al 50% de la puntuació màxima total possible per aquests criteris, 

a) Valoració del compromís d’executar el contracte sota estàndards certificats de 
de les empreses (SGE21, SA8000, AA1000, GRI, ISO26000, 

OHSAS18001 o equivalents), o bé que acreditin per qualsevol mitjà de prova que compleixin els 
requisits exigits per aquestes certificacions, o bé que presentin un proposta concreta i justificada 

a qual es comprometen a aplicar mesures de responsabilitat social en el marc de l’execució 

Proposicions presentades per empreses que amb menys de 50 treballadors fixes tinguin en la 
. I empreses de més de 50 treballadors que 

. A aquest efecte, a les empreses de menys de 50 treballadors 
li un 2%, per tal de poder fer una comparació equitativa amb les empreses de 50 

o més treballadors, ja obligades per llei al percentatge mínim del 2%. Puntuació màxima 1,5 

Proposicions presentades per les empreses que acreditin aplicar mesures efectives destinades 
ps i que siguin efectives, o que 

disposin de plans d’igualtat registrats o degudament formalitzats, sense estar-hi obligades per 
lència empresarial en matèria d’igualtat, tot 

7/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
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a) Compromís de l’empresa d’aplicar 
contracte respecte dels mínims que estableixen els convenis col·lectius aplicables per al personal 
dedicat a l’execució del contracte. Cal aportar una memòria amb les millores concretes i 
detallades i els sistema per a la  seva verificació efectiva. 
del compromís, que serà condició essencial d’execució del contracte: 
proposta sigui presentada i executada per una persona autònoma que no tingui assalariats, la 
puntuació serà la màxima. 
 
b) Distàncies dels domicilis habituals del personal adscrit a
efectiva de les prestacions del contracte. Caldrà aportar un estudi justificat, amb previsions, i els 
compromisos generals fets palesos en la matèria seran vinculants en 
valorarà segons la menor distància global
 
c) Proposta concreta per aquest contracte 
sentit que la totalitat o una part de les persones a contra
Municipal de Treball (OMT) de Vilafranca del Penedès. Es valorarà l’abast i concrecions dels 
compromisos (quantitat i durada)
 
 
4) Criteris de qualitat mediambiental
 
Valoració del factor de qualitat mediambiental
ambiental, es valorarà que els productes o materials utilitzats estiguin al mercat amb l’etiqueta 
ecològica o altres distintius de qualitat ambiental 
reciclatge o reutilització, i que siguin reciclables o tinguin un grau elevat de reciclabilitat. També 
es valorarà que es treballi en el marc d’un sistema de gestió ambiental (tipus ISO 14000 o 
EMAS), la reducció, reciclatge i correcta gestió dels residus, el menor consum d’energia, el 
consum d’energies renovables, el menor consum d’aigua, i els nivells baixos de soroll, entre 
d’altres.  
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  (35 %)
 
Preu ofert, fins a un màxim total de
 
a) 7 punts (20% del màxim) s’atorgaran
compte que la puntuació màxima de 7 punts s’obté l’oferta més econòmica, i les ofertes amb 
baixes menors reben la puntuació proporcional adient tenint present que les ofertes equivalents 
al tipus de licitació obtenen 0 punts.
 
b) 28 punts restants (el 80% del màxim) s’atorgaran proporcionalment al
tenint en compte que la puntuació màxima de 
sobre el tipus de licitació, i les ofertes amb 
adient tenint present també que les ofertes equivalents al tipu
baixes superiors al 20% rebran també la puntuació màxima de 28 punts.
 
Fórmula matemàtica: 
PuntsA=PuntsTotals*0,2*(1-(Preu
PuntsB=PuntsTotals*0,8*((1-(Preu
Si ((1-(Preu/PreuLicitació))/0,2)>1, llavors 
PuntuacióTotal=PuntsA+PuntsB. 
 
En cas d’igualtat en la puntuació
en l’adjudicació per a les presentades
o Empresa d’Inserció, com a criteri preferent;
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Compromís de l’empresa d’aplicar millores salarials per al personal dedicat a l’execució del 
respecte dels mínims que estableixen els convenis col·lectius aplicables per al personal 

dedicat a l’execució del contracte. Cal aportar una memòria amb les millores concretes i 
detallades i els sistema per a la  seva verificació efectiva. Puntuació màxima
del compromís, que serà condició essencial d’execució del contracte: 5

gui presentada i executada per una persona autònoma que no tingui assalariats, la 

dels domicilis habituals del personal adscrit al servei respecte del lloc d’execució 
efectiva de les prestacions del contracte. Caldrà aportar un estudi justificat, amb previsions, i els 
compromisos generals fets palesos en la matèria seran vinculants en l’execució del contracte. Es 
valorarà segons la menor distància globalment, amb un màxim de 3 punts

Proposta concreta per aquest contracte de contractar nou personal 
sentit que la totalitat o una part de les persones a contractar es trobin inscrites a l’Oficina 
Municipal de Treball (OMT) de Vilafranca del Penedès. Es valorarà l’abast i concrecions dels 

(quantitat i durada), que esdevindran vinculants, fins a un màxim de 

mediambiental (1%) 

qualitat mediambiental, fins a un màxim de 
ambiental, es valorarà que els productes o materials utilitzats estiguin al mercat amb l’etiqueta 
ecològica o altres distintius de qualitat ambiental equivalents, que provinguin d’un procés de 
reciclatge o reutilització, i que siguin reciclables o tinguin un grau elevat de reciclabilitat. També 
es valorarà que es treballi en el marc d’un sistema de gestió ambiental (tipus ISO 14000 o 

reciclatge i correcta gestió dels residus, el menor consum d’energia, el 
consum d’energies renovables, el menor consum d’aigua, i els nivells baixos de soroll, entre 

Criteris avaluables de forma automàtica  (35 %) 

total de 35 punts, que es repartiran en base a dos criteris:

punts (20% del màxim) s’atorgaran proporcionalment al import de cada oferta tenint en 
compte que la puntuació màxima de 7 punts s’obté l’oferta més econòmica, i les ofertes amb 
baixes menors reben la puntuació proporcional adient tenint present que les ofertes equivalents 

tació obtenen 0 punts. 

punts restants (el 80% del màxim) s’atorgaran proporcionalment al
tenint en compte que la puntuació màxima de 28 punts s’obté per la baixa econòmica del 20% 
sobre el tipus de licitació, i les ofertes amb baixes menors reben la puntuació proporcional 
adient tenint present també que les ofertes equivalents al tipus de licitació obtenen 0 punts.
baixes superiors al 20% rebran també la puntuació màxima de 28 punts.

Preu/PreuLicitació))/(1-(PreuMésBaix/PreuLicitació)).
Preu/PreuLicitació))/0,2). 
)>1, llavors PuntsB=PuntsTotals*0,8. 
 

En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions més avantatjoses s’estableix la preferència 
en l’adjudicació per a les presentades per empreses que acreditin ser Centre Especial de Treball 

, com a criteri preferent; si aquest criteri no desfà l’empat,

 

per al personal dedicat a l’execució del 
respecte dels mínims que estableixen els convenis col·lectius aplicables per al personal 

dedicat a l’execució del contracte. Cal aportar una memòria amb les millores concretes i 
Puntuació màxima serà segons l’abast 

5 punts. En cas que la 
gui presentada i executada per una persona autònoma que no tingui assalariats, la 

respecte del lloc d’execució 
efectiva de les prestacions del contracte. Caldrà aportar un estudi justificat, amb previsions, i els 

l’execució del contracte. Es 
punts. 

 en situació d’atur, en el 
ctar es trobin inscrites a l’Oficina 

Municipal de Treball (OMT) de Vilafranca del Penedès. Es valorarà l’abast i concrecions dels 
vinculants, fins a un màxim de 2 punts. 

, fins a un màxim de 1 punt. En matèria 
ambiental, es valorarà que els productes o materials utilitzats estiguin al mercat amb l’etiqueta 

equivalents, que provinguin d’un procés de 
reciclatge o reutilització, i que siguin reciclables o tinguin un grau elevat de reciclabilitat. També 
es valorarà que es treballi en el marc d’un sistema de gestió ambiental (tipus ISO 14000 o 

reciclatge i correcta gestió dels residus, el menor consum d’energia, el 
consum d’energies renovables, el menor consum d’aigua, i els nivells baixos de soroll, entre 

rtiran en base a dos criteris: 

proporcionalment al import de cada oferta tenint en 
compte que la puntuació màxima de 7 punts s’obté l’oferta més econòmica, i les ofertes amb 
baixes menors reben la puntuació proporcional adient tenint present que les ofertes equivalents 

punts restants (el 80% del màxim) s’atorgaran proporcionalment al import de cada oferta 
punts s’obté per la baixa econòmica del 20% 

baixes menors reben la puntuació proporcional 
s de licitació obtenen 0 punts. Les 

baixes superiors al 20% rebran també la puntuació màxima de 28 punts. 

)). 

proposicions més avantatjoses s’estableix la preferència 
ser Centre Especial de Treball 

si aquest criteri no desfà l’empat, en segon terme 
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el contacte s’adjudicarà a l’empresa que
sociolaboral i en funció del percentatge; actua com a darrer criteri, en cas que persisteixi la 
igualtat, la preferència per les empreses que hagin 
de treballadors discapacitats superior al 2%, i en funció del percentatge.
 
Quant a l’adjudicació del contracte, tindrà lloc per procediment obert, i:
 
- Es publicarà l’anunci de licitació en el BOP i en el perfil de 
(www.vilafranca.cat/licitacions
euros. 
 
- A proposta de la mesa de contractació, la persona licitadora que hagi
econòmicament més avantatjosa
aporti, en el termini màxim de deu dies hàbils
preu i la resta de la documentació necess
documents substituïts inicialment per 
garantia o sol·licitud de retenció en el preu, si aquest mitjà de retenció s’accepta,  i la resta de 
la documentació exigible, es dictarà motivadament l’acord d’adjudicació, i en el decurs dels 
quinze dies hàbils següents se subscriurà el contracte administratiu, amb la qual cosa restarà 
perfeccionat el contracte. L’acord d’adjudicació es notificarà als licitadors i es pub
perfil de contractant de l’Ajuntament.
 
1k) Variants i/o alternatives 
 
Les empreses licitadores no podrà presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.
 
1l) Proposicions anormals, desproporcionades o temeràries 
 
Malgrat que l'adjudicació del contracte comporta considerar més d'un criteri de valoració, 
d'acord amb aquest plec, les ofertes podran ser excloses si s'estima per part de l'òrgan de 
contractació que no poden ser acomplertes, pel fet de ser el preu proposa
anormal.  
 
L’apreciació de desproporció o anormalitat, que es farà 
lloc d’acord amb els supòsits de l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes (RD 
1098/2001) o norma que en el futur el sub
  
Un cop apreciada inicialment l'existència d'un preu anormal o desproporcionat segons el 
precepte reglamentari esmentat, se seguirà la tramitació de l'article 152 del T
audiència de l'empresa interessada.
 
 
1m) Garanties:  
 
1m1) Garantia provisional 
 
Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 
 
1m2) Garantia definitiva 
 
No s’exigeix garantia definitiva, d’acord amb l’article 
recepció del servei té lloc abans dels pagaments periòdics del preu.
 
1n) Drets i obligacions de les parts

10 

contacte s’adjudicarà a l’empresa que acrediti tenir en plantilla persones subjectes a inserció 
ral i en funció del percentatge; actua com a darrer criteri, en cas que persisteixi la 

igualtat, la preferència per les empreses que hagin acreditat tenir en la seva plantilla un nombre 
superior al 2%, i en funció del percentatge. 

Quant a l’adjudicació del contracte, tindrà lloc per procediment obert, i: 

Es publicarà l’anunci de licitació en el BOP i en el perfil de contractant de l’Ajuntament 
www.vilafranca.cat/licitacions), o només en el perfil si el import és igual o 

A proposta de la mesa de contractació, la persona licitadora que hagi
econòmicament més avantatjosa serà requerida per part de la Unitat Administrativa per tal que 
aporti, en el termini màxim de deu dies hàbils, la garantia definitiva o sol·licitud de retenció del 
preu i la resta de la documentació necessària d’acord amb aquest plec
documents substituïts inicialment per una declaració responsable. Una vegada aportada la 
garantia o sol·licitud de retenció en el preu, si aquest mitjà de retenció s’accepta,  i la resta de 

igible, es dictarà motivadament l’acord d’adjudicació, i en el decurs dels 
quinze dies hàbils següents se subscriurà el contracte administratiu, amb la qual cosa restarà 
perfeccionat el contracte. L’acord d’adjudicació es notificarà als licitadors i es pub
perfil de contractant de l’Ajuntament. 

Variants i/o alternatives  

no podrà presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.

Proposicions anormals, desproporcionades o temeràries  

Malgrat que l'adjudicació del contracte comporta considerar més d'un criteri de valoració, 
d'acord amb aquest plec, les ofertes podran ser excloses si s'estima per part de l'òrgan de 
contractació que no poden ser acomplertes, pel fet de ser el preu proposa

L’apreciació de desproporció o anormalitat, que es farà només en funció del preu ofert
lloc d’acord amb els supòsits de l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes (RD 
1098/2001) o norma que en el futur el substitueixi. 

Un cop apreciada inicialment l'existència d'un preu anormal o desproporcionat segons el 
precepte reglamentari esmentat, se seguirà la tramitació de l'article 152 del T
audiència de l'empresa interessada. 

 

Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 

No s’exigeix garantia definitiva, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, tenint en compte que l
recepció del servei té lloc abans dels pagaments periòdics del preu. 

Drets i obligacions de les parts 

 

tenir en plantilla persones subjectes a inserció 
ral i en funció del percentatge; actua com a darrer criteri, en cas que persisteixi la 

nir en la seva plantilla un nombre 
 

 

contractant de l’Ajuntament 
igual o inferior a 60.000 

A proposta de la mesa de contractació, la persona licitadora que hagi presentat l’oferta 
dministrativa per tal que 

a garantia definitiva o sol·licitud de retenció del 
ària d’acord amb aquest plec, amb inclusió dels 
declaració responsable. Una vegada aportada la 

garantia o sol·licitud de retenció en el preu, si aquest mitjà de retenció s’accepta,  i la resta de 
igible, es dictarà motivadament l’acord d’adjudicació, i en el decurs dels 

quinze dies hàbils següents se subscriurà el contracte administratiu, amb la qual cosa restarà 
perfeccionat el contracte. L’acord d’adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el 

no podrà presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. 

Malgrat que l'adjudicació del contracte comporta considerar més d'un criteri de valoració, 
d'acord amb aquest plec, les ofertes podran ser excloses si s'estima per part de l'òrgan de 
contractació que no poden ser acomplertes, pel fet de ser el preu proposat desproporcionat o 

només en funció del preu ofert, tindrà 
lloc d’acord amb els supòsits de l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes (RD 

Un cop apreciada inicialment l'existència d'un preu anormal o desproporcionat segons el 
precepte reglamentari esmentat, se seguirà la tramitació de l'article 152 del TRLCSP, amb 

Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 

LCSP, tenint en compte que la 



 

 Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès 

938920358 - www.vilafranca.cat  

 
Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i 
de la normativa aplicable. Són vinculants per a l’empresa adjudicatària els compromisos que 
hagi assumit mitjançant la seva proposició, especialment sobre 
adscrits a l’execució del contracte, 
de realització dels serveis, les obligacions i responsabilitats d’ordre social establertes en el punt 
1z5), etc. 
 
1o) Règim de pagament   
 
Els pagaments del preu es faran per tra
o factura segons el cas, aprovades per l’alcalde o la Junta de Govern Local. 
 
Atenent  la Llei 15/2010, del 5 de juliol i el  RD 4/2013, de 22 de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,   l’Ajuntament de Vilafranca 
ha regulat els següents terminis en les Bases d’execució del pressupost municipal:
 

A) Data de registre de la factura o certificació
B) Data del reconeixement de l’obligació: 30 dies des del registre de la factura o certificació.
C) Data de pagament límit morositat: 30 dies a partir de la data del reconeixement de 

l’obligació. 
 
En tot cas el termini màxim de pagament serà el que s’estableixi 
 
Per tal de comprovar el compliment dels pagaments
subcontractistes i/o subministradors
requerit per tal que aporti una relació detallada dels 
participen en el contracte, juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament, 
i justificant de compliment dels pagaments en els terminis pactats d’acord amb la llei. El 
compliment dels deures amb subcontractistes i
essencials del contracte, i l’incompliment determina penalitzacions i fins i tot la r
contracte. 
 
Les factures s’han de presentar per e
electròniques a www.vilafranca.cat/html/seuelectronica/
factures electròniques utilitzant el codi DIR3 de l’Ajuntament de Vilafranca L01083054, i indicant 
el Centre Gestor i la Unitat Tramitadora. El termini per presentar les factures dels encàrrecs 
realitzats en l’exercici finalitza del 1
 
1p) Revisió i/o adequació de preus
 
D’acord amb l’article 90 i següents del TRLCSP no es contempla la revisió de preus anual ni en el 
cas de pròrroga. 
 
1q) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte
l’aplicació de penalitzacions d’acord amb la clàusula 1s)
 
- Les previstes en els articles 
- L’incompliment de les obligacions contractuals 
- L’incompliment de les obligacions i 
- L’incompliment dels deures de pagament amb subcontractistes o subministradors.
- L’incompliment dels terminis
en les prescripcions tècniques o en la proposició presentada
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Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i 
de la normativa aplicable. Són vinculants per a l’empresa adjudicatària els compromisos que 
hagi assumit mitjançant la seva proposició, especialment sobre mitjans personals i materials 
adscrits a l’execució del contracte, programa de treball, pla d’etapes, terminis parcials

les obligacions i responsabilitats d’ordre social establertes en el punt 

Els pagaments del preu es faran per transferència prèvia l’expedició de certificacions  mensuals, 
aprovades per l’alcalde o la Junta de Govern Local. 

Atenent  la Llei 15/2010, del 5 de juliol i el  RD 4/2013, de 22 de febrer  que  estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,   l’Ajuntament de Vilafranca 
ha regulat els següents terminis en les Bases d’execució del pressupost municipal:

Data de registre de la factura o certificació 
Data del reconeixement de l’obligació: 30 dies des del registre de la factura o certificació.
Data de pagament límit morositat: 30 dies a partir de la data del reconeixement de 

En tot cas el termini màxim de pagament serà el que s’estableixi en la normativa vigent.

Per tal de comprovar el compliment dels pagaments puntuals del contractista  adjudicatari als 
subministradors que participin en el contracte, l’adjudicatari podrà ser 

requerit per tal que aporti una relació detallada dels subcontractistes 
participen en el contracte, juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament, 

ficant de compliment dels pagaments en els terminis pactats d’acord amb la llei. El 
compliment dels deures amb subcontractistes i subministradors es consideren condicions 
essencials del contracte, i l’incompliment determina penalitzacions i fins i tot la r

Les factures s’han de presentar per e-factura a través de la bústia de lliurament de factures 
www.vilafranca.cat/html/seuelectronica/ o a través d’altres 

factures electròniques utilitzant el codi DIR3 de l’Ajuntament de Vilafranca L01083054, i indicant 
el Centre Gestor i la Unitat Tramitadora. El termini per presentar les factures dels encàrrecs 
realitzats en l’exercici finalitza del 12 de gener. 

Revisió i/o adequació de preus 

D’acord amb l’article 90 i següents del TRLCSP no es contempla la revisió de preus anual ni en el 

Són causes de resolució del contracte, sens perjudici que en determinats supòsits s’opti per 
l’aplicació de penalitzacions d’acord amb la clàusula 1s): 

es previstes en els articles 223 i 308 del TRLCSP. 
gacions contractuals essencials. 

’incompliment de les obligacions i responsabilitats d’ordre social establertes en el punt 1z5)
L’incompliment dels deures de pagament amb subcontractistes o subministradors.
L’incompliment dels terminis totals o parcials previstos a la clàusula 1e) del present plec

cions tècniques o en la proposició presentada. 

 

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i 
de la normativa aplicable. Són vinculants per a l’empresa adjudicatària els compromisos que 

mitjans personals i materials 
, terminis parcials, termini 

les obligacions i responsabilitats d’ordre social establertes en el punt 

nsferència prèvia l’expedició de certificacions  mensuals, 
aprovades per l’alcalde o la Junta de Govern Local.  

febrer  que  estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,   l’Ajuntament de Vilafranca 
ha regulat els següents terminis en les Bases d’execució del pressupost municipal: 

Data del reconeixement de l’obligació: 30 dies des del registre de la factura o certificació. 
Data de pagament límit morositat: 30 dies a partir de la data del reconeixement de 

en la normativa vigent. 

del contractista  adjudicatari als 
que participin en el contracte, l’adjudicatari podrà ser 

i/o subministradors que 
participen en el contracte, juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament, 

ficant de compliment dels pagaments en els terminis pactats d’acord amb la llei. El 
subministradors es consideren condicions 

essencials del contracte, i l’incompliment determina penalitzacions i fins i tot la resolució del 

factura a través de la bústia de lliurament de factures 
o a través d’altres punts de recollida de 

factures electròniques utilitzant el codi DIR3 de l’Ajuntament de Vilafranca L01083054, i indicant 
el Centre Gestor i la Unitat Tramitadora. El termini per presentar les factures dels encàrrecs 

D’acord amb l’article 90 i següents del TRLCSP no es contempla la revisió de preus anual ni en el 

determinats supòsits s’opti per 

cial establertes en el punt 1z5). 
L’incompliment dels deures de pagament amb subcontractistes o subministradors. 

parcials previstos a la clàusula 1e) del present plec, i/o 
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- L’incompliment substancial,
contingut de la proposició presentada pel contractista quant a personal que s’ adscriurà
permanentment al contracte, 
programa de treball presentat.
- L’incompliment del pagament del salari mínim del treballadors fixat en l’objecte del contracte 
d’aquest plec. 
- També serà causa de resolució del contracte que el 
l’execució del servei contractat tingui antecedents penals per delictes contra la llibertat i la 
indemnitat sexuals. 
 
 
1s) Penalitzacions 
 
En el cas d’incompliment de les obligacions i responsabilitats d’ordre 
punt 1z5), s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 
contracte, de forma proporcional 
correctament, essent la penalització màxima
tota la durada del contracte. 
 
En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de 
treballadors,  subcontractistes o  subministradors adscrits als contracte, l’Ajuntament pot optar 
també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments inherents al contracte els imports 
equivalents, incrementats amb el tipus d’interès legal del di
 
En el cas d’incompliment dels 
penalització fins a un màxim del 
l’endarreriment segons el següent criteri:
 

- Per terminis inferiors a 1 m
termini. 

- Per terminis iguals o superiors a 1 mes i inferiors a 2 mesos, penalització màxima per 
l’endarreriment del 75% del termini.

- Per terminis iguals o superiors a 2 mesos i inferiors a 4 mesos,
l’endarreriment del 50% del termini.

- Per terminis iguals o superiors a 4 mesos, penalització màxima per l’endarreriment del 25% 
del termini. 

 
En cas d’incompliment dels terminis
següents penalitzacions/descomptes
 

- Per terminis fins a 4 hores, penalització
supera les 8 hores penalització

- Per terminis fins a 24 hores, penalització
supera les 48 hores penalització/descompte del 9

- Per altres terminis, penalització
el doble del termini penalització/descompte del 9

 
En el cas d’incompliments substancials
personal que el contractista va proposar
equipaments i elements o estris al servei del contracte, i del 
s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 
de forma proporcional als dies 
la penalització indicada l’aplicable en cas d’incompliment durant t
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substancial, en possible perjudici de la bona marxa del contracte
contingut de la proposició presentada pel contractista quant a personal que s’ adscriurà
permanentment al contracte,  equipaments i elements o estris al servei del contracte, o
programa de treball presentat. 

L’incompliment del pagament del salari mínim del treballadors fixat en l’objecte del contracte 

També serà causa de resolució del contracte que el personal professional designat en
l’execució del servei contractat tingui antecedents penals per delictes contra la llibertat i la 

’incompliment de les obligacions i responsabilitats d’ordre social
s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 
de forma proporcional als dies en què els deures no s’haguessin complert 

, essent la penalització màxima indicada l’aplicable en cas d’incompliment durant 

En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de 
treballadors,  subcontractistes o  subministradors adscrits als contracte, l’Ajuntament pot optar 
també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments inherents al contracte els imports 
equivalents, incrementats amb el tipus d’interès legal del diner.  

En el cas d’incompliment dels terminis totals o parcials, s’imposarà al proveïdor una 
penalització fins a un màxim del 10% de preu global del contracte, de forma proporcional a 
l’endarreriment segons el següent criteri: 

Per terminis inferiors a 1 mes, penalització màxima per l’endarreriment en el 100% del 

Per terminis iguals o superiors a 1 mes i inferiors a 2 mesos, penalització màxima per 
l’endarreriment del 75% del termini. 
Per terminis iguals o superiors a 2 mesos i inferiors a 4 mesos, penalització màxima per 
l’endarreriment del 50% del termini. 
Per terminis iguals o superiors a 4 mesos, penalització màxima per l’endarreriment del 25% 

terminis d’assistència per intervencions, s’imposarà al 
/descomptes: 

Per terminis fins a 4 hores, penalització/descompte del 50% del valor de la intervenció
supera les 8 hores penalització/descompte del 90%. 

hores, penalització/descompte del 50% del valor de la intervenció
hores penalització/descompte del 90%. 

, penalització/descompte del 50% del valor de la intervenció, i si
penalització/descompte del 90%. 

iments substancials, en possible perjudici de la bona marxa del contracte
que el contractista va proposar adscriure permanentment al contracte, dels 

i elements o estris al servei del contracte, i del programa de treball
s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 5% de preu global del contracte
de forma proporcional als dies en què els deures no s’haguessin complert correctament

l’aplicable en cas d’incompliment durant tota la durada del contracte.

 

en possible perjudici de la bona marxa del contracte, del 
contingut de la proposició presentada pel contractista quant a personal que s’ adscriurà 

estris al servei del contracte, o del 

L’incompliment del pagament del salari mínim del treballadors fixat en l’objecte del contracte 

personal professional designat en 
l’execució del servei contractat tingui antecedents penals per delictes contra la llibertat i la 

social establertes en el 
s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 5% de preu global del 

en què els deures no s’haguessin complert 
cas d’incompliment durant 

En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de pagament a 
treballadors,  subcontractistes o  subministradors adscrits als contracte, l’Ajuntament pot optar 
també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments inherents al contracte els imports 

totals o parcials, s’imposarà al proveïdor una 
de preu global del contracte, de forma proporcional a 

es, penalització màxima per l’endarreriment en el 100% del 

Per terminis iguals o superiors a 1 mes i inferiors a 2 mesos, penalització màxima per 

penalització màxima per 

Per terminis iguals o superiors a 4 mesos, penalització màxima per l’endarreriment del 25% 

, s’imposarà al proveïdor les 

del 50% del valor de la intervenció, i si 

del valor de la intervenció, i si 

del 50% del valor de la intervenció, i si es supera 

en possible perjudici de la bona marxa del contracte, del 
adscriure permanentment al contracte, dels 

programa de treball presentat, 
de preu global del contracte, 

en què els deures no s’haguessin complert correctament, essent 
ota la durada del contracte. 
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En el cas d’incompliment de deure de pagar el salari mínim dels treballadors fixat en aquest 
plec, s’imposarà al proveïdor una penalització de tres vegades del diferencial econòmic entre 
l’import pagat i el fixat com a mínim.
 
Les penalitzacions econòmiques previstes en aquesta clàusula s’apliquen tret que es consideri 
que els incompliments són motiu de resolució del contracte per causa imputable al contractista, 
amb els efectes inherents a aquesta resolució contractual.
 
 
1t) Termini especial de recepció del contracte
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte.
 
1u) Termini de garantia del contracte
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, pel fet que a la seva finalització 
es pot apreciar ja si ha estat o no executat correctament.
 
1v) Cessió i subcontractació:
 
1v1) Cessió 
 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 226 del 
 
1v2) Subcontractació 
 
L’adjudicatari només podrà subcontractar vàlidament la realització
l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 227 del 
excedeixi el 20 per 100 de l
subcontractació, de garantir la reserva de determinats llocs de treballs per a persones subjectes 
a inserció sociolaboral, en els termes previstos en
d’ordre social establertes en la clàusula
 
1w) Confidencialitat de les dades del contracte
 
L’empresa adjudicatària haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts en el
plec de clàusules administratives generals aplicables als contrac
en la legislació vigent. 
 
Quant l’objecte del contracte de serveis consisteixi en la producció expressa i lliurament a 
l’Ajuntament d’un projecte, estudi o procediment susceptible de considerar
efectes de propietat intel·lectual, i se
cedits a l’Ajuntament de Vilafranca els drets d’explotació de l’obra, en les modalitats de drets a 
la reproducció i distribució i comunicació pública, durant el termini de tres anys a partir del 
lliurament i en l’àmbit de la Comunitat de Catalunya, d’acord amb l’article 43 del Text refós de 
la Llei de propietat intel·lectual (Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).
 
1x) Règim jurídic de la contractació
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En el cas d’incompliment de deure de pagar el salari mínim dels treballadors fixat en aquest 
plec, s’imposarà al proveïdor una penalització de tres vegades del diferencial econòmic entre 
l’import pagat i el fixat com a mínim. 

Les penalitzacions econòmiques previstes en aquesta clàusula s’apliquen tret que es consideri 
que els incompliments són motiu de resolució del contracte per causa imputable al contractista, 
amb els efectes inherents a aquesta resolució contractual. 

Termini especial de recepció del contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte. 

Termini de garantia del contracte 

no es fixa termini de garantia del contracte, pel fet que a la seva finalització 
es pot apreciar ja si ha estat o no executat correctament. 

Cessió i subcontractació: 

L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 

del TRLCSP. 

L’adjudicatari només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, mitjançant 
l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 

del TRLCSP, podent subcontractar fins a un percentatge que no 
l’import d’adjudicació. Cal observar el deure, en els supòsits de 

subcontractació, de garantir la reserva de determinats llocs de treballs per a persones subjectes 
iolaboral, en els termes previstos en aquest plec, i les obligacions i responsabilitats 

social establertes en la clàusula 1z5). 

Confidencialitat de les dades del contracte 

haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts en el
plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis de la corpo

Quant l’objecte del contracte de serveis consisteixi en la producció expressa i lliurament a 
l’Ajuntament d’un projecte, estudi o procediment susceptible de considerar
efectes de propietat intel·lectual, i sens perjudici dels drets morals dels autors, es consideraran 
cedits a l’Ajuntament de Vilafranca els drets d’explotació de l’obra, en les modalitats de drets a 
la reproducció i distribució i comunicació pública, durant el termini de tres anys a partir del 
liurament i en l’àmbit de la Comunitat de Catalunya, d’acord amb l’article 43 del Text refós de 
la Llei de propietat intel·lectual (Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). 

Règim jurídic de la contractació 

 

En el cas d’incompliment de deure de pagar el salari mínim dels treballadors fixat en aquest 
plec, s’imposarà al proveïdor una penalització de tres vegades del diferencial econòmic entre 

Les penalitzacions econòmiques previstes en aquesta clàusula s’apliquen tret que es consideri 
que els incompliments són motiu de resolució del contracte per causa imputable al contractista, 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 

no es fixa termini de garantia del contracte, pel fet que a la seva finalització 

que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 

del contracte, mitjançant 
l’autorització expressa i per escrit de la corporació, i de conformitat amb els requisits 

, podent subcontractar fins a un percentatge que no 
Cal observar el deure, en els supòsits de 

subcontractació, de garantir la reserva de determinats llocs de treballs per a persones subjectes 
aquest plec, i les obligacions i responsabilitats 

haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts en el 

tes de serveis de la corporació i 

Quant l’objecte del contracte de serveis consisteixi en la producció expressa i lliurament a 
l’Ajuntament d’un projecte, estudi o procediment susceptible de considerar-se una obra a 

ns perjudici dels drets morals dels autors, es consideraran 
cedits a l’Ajuntament de Vilafranca els drets d’explotació de l’obra, en les modalitats de drets a 
la reproducció i distribució i comunicació pública, durant el termini de tres anys a partir del 
liurament i en l’àmbit de la Comunitat de Catalunya, d’acord amb l’article 43 del Text refós de 
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El règim jurídic d’aquest contracte es trob
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i pel plec de clàusules 
administratives generals aplicables
de contractes del sector públic i la resta de normativa legal aplicable.
 
1y) Prohibicions per a contractar 
 
No poden contractar amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ni amb els seus organismes les 
persones físiques o jurídiques que es trobin compreses en les prohibicions 
previstes en l’article 60 del TRLCSP, ni que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
 
- Respecte a serveis realitza

dels darrers tres anys, haver
mesura de la resolució del contracte per incompliments contractuals greus imputables al 
contractista.  

- Respecte a serveis realitza
dels darrers tres anys, ten
adreçades o comunicades a l’Ajuntament, per impagament.

- Respecte a serveis realitzats
dels darrers tres anys, no haver presentat e
subcontractistes i/o subministradors, si han estat requerits a fer

- Estar executant, en el moment de finalització del termini per a presentar proposicions, 
serveis per aquest Ajuntament, en les quals s’inc
parcials. 

 
1z) Altres: 
 
1z1) Domicili a efectes de notificacions
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el que 
figuri en el contracte corresponent.
 
1z2) Presentació de certificats d’Hisenda, Seguretat Social i IAE
d’assegurança 
 
L’adjudicatari haurà de presentar, quan sigui requerit per a fer
ofertes per la mesa de contractació, els certificats corresponents de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, Seguretat Social i de l’IAE (im
Impost, referida a l’exercici corrent,  o el darrer rebut amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa, de l’epígraf adient per l’objecte del contracte, sempre que estigui 
subjecte a l’impost) sempre i qu

 
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
danys causats a tercers arran de l’execució del contracte, 
euros, sens perjudici de les quantitats superiors que puguin ser exigides per la llei.
pòlissa ha de ser aportada abans de la formalització del contracte.
 
1z3) Validació del poder de representació
 
La documentació que acrediti la representació i facult
adjudicatària  haurà de ser validada per la secretaria de la corporació, prèviament a la 
formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què aquella hagi pogut 
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El règim jurídic d’aquest contracte es troba constituït per aquest plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i pel plec de clàusules 
administratives generals aplicables als contractes de serveis de l’Ajuntament,

públic i la resta de normativa legal aplicable. 

Prohibicions per a contractar  

No poden contractar amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ni amb els seus organismes les 
persones físiques o jurídiques que es trobin compreses en les prohibicions 
previstes en l’article 60 del TRLCSP, ni que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

realitzats per aquest Ajuntament o organismes dependents, en el termini 
anys, haver-li imposat l’Ajuntament penalitzacions econòmiques o la 

mesura de la resolució del contracte per incompliments contractuals greus imputables al 

realitzats per aquest Ajuntament o organismes dependents en el termini 
anys, tenir o haver tingut reclamacions justificades dels subcontractistes 

adreçades o comunicades a l’Ajuntament, per impagament. 
realitzats per aquest Ajuntament o organismes dependents en el termini 

anys, no haver presentat els justificants de compliment dels pagaments a 
i/o subministradors, si han estat requerits a fer-ho.  

Estar executant, en el moment de finalització del termini per a presentar proposicions, 
per aquest Ajuntament, en les quals s’incompleixin els terminis d’execució totals o 

Domicili a efectes de notificacions 

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

Presentació de certificats d’Hisenda, Seguretat Social i IAE

L’adjudicatari haurà de presentar, quan sigui requerit per a fer-ho després de valorades les 
ofertes per la mesa de contractació, els certificats corresponents de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, Seguretat Social i de l’IAE (imprès d'alta a la matrícula d'aquest 
Impost, referida a l’exercici corrent,  o el darrer rebut amb una declaració responsable de no 

de l’epígraf adient per l’objecte del contracte, sempre que estigui 
sempre i quan no l’hagi presentat anteriorment. 

L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
danys causats a tercers arran de l’execució del contracte, per un import mínim de 300.000

sens perjudici de les quantitats superiors que puguin ser exigides per la llei.
pòlissa ha de ser aportada abans de la formalització del contracte. 

Validació del poder de representació  

La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que resulti 
adjudicatària  haurà de ser validada per la secretaria de la corporació, prèviament a la 
formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què aquella hagi pogut 

 

a constituït per aquest plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i pel plec de clàusules 

als contractes de serveis de l’Ajuntament, així com per la Llei 

No poden contractar amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ni amb els seus organismes les 
persones físiques o jurídiques que es trobin compreses en les prohibicions per a contractar 
previstes en l’article 60 del TRLCSP, ni que es trobin en alguna de les circumstàncies següents: 

s per aquest Ajuntament o organismes dependents, en el termini 
ent penalitzacions econòmiques o la 

mesura de la resolució del contracte per incompliments contractuals greus imputables al 

s per aquest Ajuntament o organismes dependents en el termini 
ir o haver tingut reclamacions justificades dels subcontractistes 

per aquest Ajuntament o organismes dependents en el termini 
ls justificants de compliment dels pagaments a 

 
Estar executant, en el moment de finalització del termini per a presentar proposicions, 

ompleixin els terminis d’execució totals o 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
contractista per tal de portar a terme tota 

mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el que 

Presentació de certificats d’Hisenda, Seguretat Social i IAE i pòlissa 

ho després de valorades les 
ofertes per la mesa de contractació, els certificats corresponents de l’Agència Estatal 

près d'alta a la matrícula d'aquest 
Impost, referida a l’exercici corrent,  o el darrer rebut amb una declaració responsable de no 

de l’epígraf adient per l’objecte del contracte, sempre que estigui 

L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
per un import mínim de 300.000 

sens perjudici de les quantitats superiors que puguin ser exigides per la llei. Aquesta 

ats de l’empresa licitadora que resulti 
adjudicatària  haurà de ser validada per la secretaria de la corporació, prèviament a la 
formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què aquella hagi pogut 
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incórrer relatives a la validesa 
presentació de proposicions.  
 
1z4) Constitució de garantia definitiva, 
treballadors de l’empresa respecte de l’Ajuntament

 
1) L’empresa adjudicatària s’obliga a constituir la garantia definitiva
mitjançant alguna de les modalitats que preveu l’article 96 del TRLCSP
de retenció en el preu del contracte
comptar des del requeriment que té lloc una vegada valorades les ofertes per la mesa de 
contractació.  
 
2) L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini 
màxim de 5 dies a comptar de l’end
 
De conformitat amb allò que es preveu al 
establert, per causa imputable al contractista, serà causa de resolució.
 
3) Correspon exclusivament a l’empresa 
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sens perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament o l’ens 
dependent del compliment d’aquells requisits.
 
4) L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el 
poder de direcció inherent a tot empresari sobre el personal integrant de l’equip de treball 
encarregat de l’execució del contracte. En particular, assumirà la negociació i pagament dels 
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitució dels treballadors/es en els 
casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inc
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals 
en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com els 
drets i obligacions que es derivin de la relació contrac
 
5) L’empresa contractista prestarà especial atenció per tal que els treballadors/es adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar
tasques desenvolupades respec
contracte. 
 
6) L’empresa contractista està obligada a executar el contracte a les seves pròpies dependències 
o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus ser
dependències de l’Ajuntament i ens que en formen part. En aquest cas, el personal de l’empresa 
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els empleats públics
 
7) L’empresa contractista haurà de nomenar com a mínim un coo
responsable integrat a la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 
següents: 
 

a) Actuar com interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament
canalitzant la comunicació entre l’empresa con
de treball adscrit al contracte 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 donar a 
aquests treballadors/es les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en 
relació amb la prestació del servei contractat.
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incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la 
 

itució de garantia definitiva, formalització del contracte
treballadors de l’empresa respecte de l’Ajuntament 

s’obliga a constituir la garantia definitiva, si aquest plec l’exigeix,
mitjançant alguna de les modalitats que preveu l’article 96 del TRLCSP o bé presentant sol·licitud 
de retenció en el preu del contracte que l’Ajuntament pot o no acceptar,  en el termi
comptar des del requeriment que té lloc una vegada valorades les ofertes per la mesa de 

L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini 
màxim de 5 dies a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.  

De conformitat amb allò que es preveu al TRLCSP, la no formalització del contracte en el termini 
establert, per causa imputable al contractista, serà causa de resolució. 

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els 
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sens perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament o l’ens 

dent del compliment d’aquells requisits. 

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el 
direcció inherent a tot empresari sobre el personal integrant de l’equip de treball 

del contracte. En particular, assumirà la negociació i pagament dels 
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitució dels treballadors/es en els 
casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inc
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals 
en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com els 
drets i obligacions que es derivin de la relació contractual entre empleat i empleador.

L’empresa contractista prestarà especial atenció per tal que els treballadors/es adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar
tasques desenvolupades respecte de l’activitat establerta en els plecs com a objecte del 

L’empresa contractista està obligada a executar el contracte a les seves pròpies dependències 
o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus ser
dependències de l’Ajuntament i ens que en formen part. En aquest cas, el personal de l’empresa 
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els empleats públics

L’empresa contractista haurà de nomenar com a mínim un coo
responsable integrat a la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

Actuar com interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip 
de treball adscrit al contracte en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució 

Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i donar a 
ladors/es les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en 

relació amb la prestació del servei contractat. 

 

d’aquest document en la data final del termini per a la 

formalització del contracte i alienitat dels 

, si aquest plec l’exigeix, 
o bé presentant sol·licitud 

,  en el termini de 10 dies a 
comptar des del requeriment que té lloc una vegada valorades les ofertes per la mesa de 

L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini 
 

LCSP, la no formalització del contracte en el termini 

contractista la selecció del personal que, reunint els 
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sens perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament o l’ens 

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua el 
direcció inherent a tot empresari sobre el personal integrant de l’equip de treball 

del contracte. En particular, assumirà la negociació i pagament dels 
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitució dels treballadors/es en els 
casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs 
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals 
en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com els 

tual entre empleat i empleador. 

L’empresa contractista prestarà especial atenció per tal que els treballadors/es adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se o desviar-se en les 

te de l’activitat establerta en els plecs com a objecte del 

L’empresa contractista està obligada a executar el contracte a les seves pròpies dependències 
o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis a les 
dependències de l’Ajuntament i ens que en formen part. En aquest cas, el personal de l’empresa 
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els empleats públics 

L’empresa contractista haurà de nomenar com a mínim un coordinador/a tècnic o 
responsable integrat a la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

Actuar com interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament/ens contractant, 
tractista i el personal integrant de l’equip 

de treball adscrit al contracte en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució 

Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i donar a 
ladors/es les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en 
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c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les tasques que tinguin encomanades, ai
l’esmentat personal al lloc de treball.

d) Organitzar el règim de 
havent-se de coordinar adequadament amb l’Ajuntament a efectes de no alterar el bon 
funcionament del servei.

e) Informar l’ens contractant sobre les modificacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

 
8) L’empresa contractista té el poder real i efectiu de direcció dels seus 
l’execució del contracte; el personal de l’empresa adjudicatària no pot esdevenir mai personal 
de l’Ajuntament, i aquest no assumeix cap responsabilitat per incompliments imputables a 
l’empresa. 
 
 
1z5) Obligacions i responsabilitats
 
El contractista resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels/les 
i, en general, respondrà de totes les
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació 
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors 
d'un i d'altres. El compliment dels deures laborals, amb inclusió del pagament puntual dels 
salaris, és una condició essencial d’execució del contracte, i la seva contravenció pot comportar 
la resolució per causa imputable al contractista.
 
En aquest sentit, el contract
mensuals, els següents documents:
 
- TC2 dels treballadors adscrits al 

Seguretat Social (mensualment).
- En el cas de treballadors autònom

de la Seguretat social (mensualment).
- Informació dels treballadors adscrits a l’ex

(mensualment). 
- Certificat de la vigència de l’avaluació de riscos dels centres 

(anualment) 
- Acreditació de formació dels treballadors si hi ha canvis en el centre de treball (anualment).
- Certificat de vigilància de la salut (anualment).
- Acreditació d’estar al corrent de pagament dels salaris dels treba

requerit). 
 
1z6) Ús del català 
 
El contractista resta obligat a emprar 
l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la senyalització, rètols, materials i 
impresos relacionats amb el servei contractat.
 
 
2) DADES ESPECÍFIQUES: 
 
2a) Criteris de selecció per acreditar la solvènci
 
La solvència econòmica, financera i tècnica 
s’indiquen: 
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Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les tasques que tinguin encomanades, així com controlar l’assistència de 
l’esmentat personal al lloc de treball. 

 jornades i vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
se de coordinar adequadament amb l’Ajuntament a efectes de no alterar el bon 

nament del servei. 
l’ens contractant sobre les modificacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

) L’empresa contractista té el poder real i efectiu de direcció dels seus 
l’execució del contracte; el personal de l’empresa adjudicatària no pot esdevenir mai personal 
de l’Ajuntament, i aquest no assumeix cap responsabilitat per incompliments imputables a 

Obligacions i responsabilitats d'ordre social 

obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels/les 

en general, respondrà de totes les obligacions que li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació 
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors 

El compliment dels deures laborals, amb inclusió del pagament puntual dels 
salaris, és una condició essencial d’execució del contracte, i la seva contravenció pot comportar 
la resolució per causa imputable al contractista. 

En aquest sentit, el contractista presentarà periòdicament, juntament amb les certificacions 
els següents documents: 

TC2 dels treballadors adscrits al contracte i comprovant de pagament de la Tresoreria de la 
Seguretat Social (mensualment). 

autònoms, comprovant del pagament de les quotes a la Tresoreria 
de la Seguretat social (mensualment). 
Informació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte i 

Certificat de la vigència de l’avaluació de riscos dels centres de treball objecte del contracte 

Acreditació de formació dels treballadors si hi ha canvis en el centre de treball (anualment).
de vigilància de la salut (anualment). 

Acreditació d’estar al corrent de pagament dels salaris dels treba

El contractista resta obligat a emprar la llengua catalana en les seves relacions escrites amb 
l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la senyalització, rètols, materials i 
impresos relacionats amb el servei contractat. 

 

Criteris de selecció per acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica 

La solvència econòmica, financera i tècnica s’haurà d’acreditar pels mitjans que tot seguit 

 

Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de 
xí com controlar l’assistència de 

vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
se de coordinar adequadament amb l’Ajuntament a efectes de no alterar el bon 

l’ens contractant sobre les modificacions, ocasionals o permanents, en la 
 

) L’empresa contractista té el poder real i efectiu de direcció dels seus treballadors adscrits a 
l’execució del contracte; el personal de l’empresa adjudicatària no pot esdevenir mai personal 
de l’Ajuntament, i aquest no assumeix cap responsabilitat per incompliments imputables a 

obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels/les discapacitats/des 

li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació 
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors 

El compliment dels deures laborals, amb inclusió del pagament puntual dels 
salaris, és una condició essencial d’execució del contracte, i la seva contravenció pot comportar 

, juntament amb les certificacions 

i comprovant de pagament de la Tresoreria de la 

s, comprovant del pagament de les quotes a la Tresoreria 

ecució del contracte i altes i baixes 

de treball objecte del contracte 

Acreditació de formació dels treballadors si hi ha canvis en el centre de treball (anualment). 

Acreditació d’estar al corrent de pagament dels salaris dels treballadors/es (quan sigui 

en les seves relacions escrites amb 
l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la senyalització, rètols, materials i 

a econòmica, financera i tècnica  

pels mitjans que tot seguit 
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• Solvència econòmica i financera:

 
- Informe d’institucions financeres i/o document d’assegurança d’indemnització per 

riscos professionals.
- Declaració sobre la xifra global de negocis durant els darrers 3 anys.
- Comptes anuals dipositats en el Registre mercantil o, si escau, en el

preceptiu, dels dos darrers exercicis. Els empresaris no obligats poden pres
llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

 
Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en aquest 
apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències 
sol·licitades, en el qual cas caldrà que la documentació presentada sigui considerada 
prèviament com a suficient per la mesa de contractació.

 
• I la solvència tècnica, en defecte de classificació, amb:

 
- Certificats dels serveis més importants executats durant els últims 3 anys, 

acompanyats de document acreditatiu de bona execució. S’haurà d’incloure 
característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació, naturalesa, import, 
dades tècniques, fotografies, etc.

- Relació de màquines, material i equip tècnic al servei de l’empresa vinculats a 
l’execució dels contractes

- Relació del personal tècnic superior i mitjà al servei de l’empresa amb 
titulacions professionals, els anys d’experiència i el nombre de persones en plantilla 
no titulades segons les categories professionals
Tresoreria General de la Seguretat Social amb el valor mitjà d’empleats en els últims
3 anys. 

- Declaració justificada documentalment dels tècnics o les unitats tècniques on consti 
que tot i que no estan integrades en l’empresa sí que estan a la seva disposició per a 
l’execució d’obres, subministraments o serveis.

- Acreditació de l’experiènci
la prestació d’aquest servei, 
en llengües àrab, amazig, català i castellà
local i en algun àmbit 
Cal aportar aquesta

- Certificacions acreditatives de processos de producció amb qualitat (AENO
LGAE,etc.) 

 
El contractista haurà de mantenir
contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La pèrdua de la 
solvència exigida és causa de resolució del contracte.
  
2b)  Lloc de prestació/lliurament dels serveis

El lloc per a la prestació del servei és 
Vilafranca del Penedès. 
 
2c) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte  

La corporació es reserva la facultat de realitzar comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció, pels mitjans adients.
 
2d) Altres: 
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Solvència econòmica i financera: 

Informe d’institucions financeres i/o document d’assegurança d’indemnització per 
riscos professionals. 
Declaració sobre la xifra global de negocis durant els darrers 3 anys.
Comptes anuals dipositats en el Registre mercantil o, si escau, en el
preceptiu, dels dos darrers exercicis. Els empresaris no obligats poden pres
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en aquest 
apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències 

en el qual cas caldrà que la documentació presentada sigui considerada 
prèviament com a suficient per la mesa de contractació. 

I la solvència tècnica, en defecte de classificació, amb: 

Certificats dels serveis més importants executats durant els últims 3 anys, 
acompanyats de document acreditatiu de bona execució. S’haurà d’incloure 
característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació, naturalesa, import, 

tècniques, fotografies, etc. 
Relació de màquines, material i equip tècnic al servei de l’empresa vinculats a 
l’execució dels contractes, amb documentació acreditativa. 
Relació del personal tècnic superior i mitjà al servei de l’empresa amb 
titulacions professionals, els anys d’experiència i el nombre de persones en plantilla 
no titulades segons les categories professionals,  aportant certificat emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social amb el valor mitjà d’empleats en els últims

Declaració justificada documentalment dels tècnics o les unitats tècniques on consti 
que tot i que no estan integrades en l’empresa sí que estan a la seva disposició per a 
l’execució d’obres, subministraments o serveis. 
Acreditació de l’experiència mínima requerida, que ha de tenir el personal assignat a 
la prestació d’aquest servei, (experiència d’un any com a intèrpret/traductor cultural 

amazig, català i castellà, i que hagi treballat per a l’administració 
local i en algun àmbit relacionat amb els Serveis Socials o d’Atenció a la Ciutadania
Cal aportar aquesta acreditació obligatòriament.  
Certificacions acreditatives de processos de producció amb qualitat (AENO

El contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica
contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La pèrdua de la 
solvència exigida és causa de resolució del contracte. 

Lloc de prestació/lliurament dels serveis 

El lloc per a la prestació del servei és a les diverses dependències dels Serveis Socials Bàsics, a 

Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

La corporació es reserva la facultat de realitzar comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
contracte, a la seva recepció, pels mitjans adients. 

 

Informe d’institucions financeres i/o document d’assegurança d’indemnització per 

Declaració sobre la xifra global de negocis durant els darrers 3 anys. 
Comptes anuals dipositats en el Registre mercantil o, si escau, en el registre oficial 
preceptiu, dels dos darrers exercicis. Els empresaris no obligats poden presentar els 

Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en aquest 
apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències 

en el qual cas caldrà que la documentació presentada sigui considerada 

Certificats dels serveis més importants executats durant els últims 3 anys, 
acompanyats de document acreditatiu de bona execució. S’haurà d’incloure serveis de 
característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació, naturalesa, import, 

Relació de màquines, material i equip tècnic al servei de l’empresa vinculats a 

Relació del personal tècnic superior i mitjà al servei de l’empresa amb indicació de les 
titulacions professionals, els anys d’experiència i el nombre de persones en plantilla 

,  aportant certificat emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social amb el valor mitjà d’empleats en els últims 

Declaració justificada documentalment dels tècnics o les unitats tècniques on consti 
que tot i que no estan integrades en l’empresa sí que estan a la seva disposició per a 

que ha de tenir el personal assignat a 
d’un any com a intèrpret/traductor cultural 
, i que hagi treballat per a l’administració 

relacionat amb els Serveis Socials o d’Atenció a la Ciutadania). 

Certificacions acreditatives de processos de producció amb qualitat (AENOR, ISO, 

la solvència tècnica i econòmica durant l’execució del 
contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La pèrdua de la 

a les diverses dependències dels Serveis Socials Bàsics, a 

Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

La corporació es reserva la facultat de realitzar comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del 
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2d1) Protecció de dades de caràcter personal
 
Per al cas que el contracte tingui 
l’adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  
L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades. 
 
2d2) Conservació de la documentació
 
D’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació  de 
Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Vilafranca del
guardarà la còpia del Sobre
adjudicatàries no passen a recollir la documentació administrativa, l’Aj
dret de destruir la documentació
 
 
Vilafranca del Penedès,  16 de gener de 2018
 
 
Aquest plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2018
 
 
EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
Eduard Marcó i Alberti  

18 

Protecció de dades de caràcter personal 

Per al cas que el contracte tingui per objecte el tractament de dades de caràcter personal, 
l’adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades.  

Conservació de la documentació 

D’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació  de 
data 11 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Vilafranca del

obre 1 durant un any; passat aquest termini si les empreses no 
adjudicatàries no passen a recollir la documentació administrativa, l’Aj

documentació sense previ avís. 

de gener de 2018. 

Aquest plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local 
de gener de 2018. 

 

per objecte el tractament de dades de caràcter personal, 
l’adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 

L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 

D’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació  de la 
data 11 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

passat aquest termini si les empreses no 
adjudicatàries no passen a recollir la documentació administrativa, l’Ajuntament es reserva el 

Aquest plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local 
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Annex A: Declaració responsable
denominat “...................................
 
En/na ...........................................................
representació de ............................................... amb NIF
la meva responsabilitat que l’entitat licitadora (persona física o jurídica)
 
- Està degudament  constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent.
 
- Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, 

previstes en els articles 54 a 59 del TRLCSP, i no es troba incurs
per a contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 
1y) d’aquest plec. 

 
- Es troba al corrent de pagament,

els seus creditors i treballadors
 
- Es troba al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 
- Disposa de la classificació empresarial exigida, si el plec la

pot acreditar la solvència tècnica i econòmica i fi
clàusules del contracte. 

 
- Es troba donat d’alta en els epígrafs corresponents de l’impost sobre activitats econòmiques, 

o  disposa de la declaració d’exempció.
 
- Es troba al corrent de compliment dels deures amb Tresoreria

Social, i autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca a comprovar
 
- Es troba al corrent de compliment 

d’Administració Tributària, i autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca a comprovar
 

- Es compromet al desenvolupament dels serveis
màxim fixat en el plec de clàusules del contracte

 
- Es compromet a l’execució del contracte sense superar

subcontractació fixat en el plec de clàusules del contract
 
- Es compromet a tenir adscrites permanentment 

subjectes a inserció sociolaboral
 

- Que el personal professional que serà designat per a l’execució del servei contractat 
disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, d’acord amb 
l’article 13.5 de la llei orgànica 
redactat actual. 

 
- A l’efecte d’aquesta licitació, i per a 

electrònic que es facilita és: ..................
 
- Té la persona sotasignada les facultats de representació  de l’empresa o entitat que s’ha 

esmentat, a l’efecte de concórrer en licitacions de contractes ad
 
Signatura: 
........................................., a ....... de ........................ de 201.....
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: Declaració responsable amb relació al contracte de serveis 
..............................” 

..........................................................., amb el DNI .........................
representació de ............................................... amb NIF .............................

l’entitat licitadora (persona física o jurídica):

constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent.

totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, 
previstes en els articles 54 a 59 del TRLCSP, i no es troba incursa en cap de les prohibicions 
per a contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 

Es troba al corrent de pagament, l’empresa, pel que fa a les obligacions econòmiques vers 
treballadors. 

al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

cació empresarial exigida, si el plec la demana, o bé si no es demana 
pot acreditar la solvència tècnica i econòmica i financera d’acord amb 

Es troba donat d’alta en els epígrafs corresponents de l’impost sobre activitats econòmiques, 
o  disposa de la declaració d’exempció. 

Es troba al corrent de compliment dels deures amb Tresoreria General de la Se
, i autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca a comprovar-ho. 

Es troba al corrent de compliment dels deures tributaris amb l’Agè
d’Administració Tributària, i autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca a comprovar

esenvolupament dels serveis sense ultrapassar el termini d’execució 
fixat en el plec de clàusules del contracte. 

Es compromet a l’execució del contracte sense superar el 
fixat en el plec de clàusules del contracte. 

adscrites permanentment al contracte el nombre de persones 
subjectes a inserció sociolaboral definits en el plec de clàusules del contracte

Que el personal professional que serà designat per a l’execució del servei contractat 
disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, d’acord amb 
l’article 13.5 de la llei orgànica  1/1996, de protecció a la infància i adolescència, en el seu 

A l’efecte d’aquesta licitació, i per a comunicacions i notificacions, l’adreça de correu 
electrònic que es facilita és: .................. 

Té la persona sotasignada les facultats de representació  de l’empresa o entitat que s’ha 
esmentat, a l’efecte de concórrer en licitacions de contractes administratius.

........................................., a ....... de ........................ de 201..... 

 

amb relació al contracte de serveis 

DNI ........................., en nom i 
............................. declaro sota 

: 

constituïda i inscrita en el registre oficial corresponent. 

totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració, 
en cap de les prohibicions 

per a contractar previstes en l’article 60 de la mateixa llei, ni en les indicades a la clàusula 

pel que fa a les obligacions econòmiques vers 

al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

demana, o bé si no es demana 
nancera d’acord amb aquest el plec de 

Es troba donat d’alta en els epígrafs corresponents de l’impost sobre activitats econòmiques, 

General de la Seguretat 

dels deures tributaris amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, i autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca a comprovar-ho. 

ultrapassar el termini d’execució 

 percentatge límit de 

el nombre de persones 
plec de clàusules del contracte. 

Que el personal professional que serà designat per a l’execució del servei contractat 
disposarà del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals, d’acord amb 

1/1996, de protecció a la infància i adolescència, en el seu 

comunicacions i notificacions, l’adreça de correu 

Té la persona sotasignada les facultats de representació  de l’empresa o entitat que s’ha 
ministratius. 
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CLÀUSULES TÈCNIQUES PREVISTES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
 
Servei de Traducció/ Intèrpret cultural dels Serveis Socials B

 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està facultat, en matèria de serveis socials i en el marc 
d’actuació i coordinació amb el Departament de  Benestar Social i Família,
servei d’atenció a persones immigrades que inclou la traducció i la interpretació cultural i 
lingüística a totes aquelles persones que ho necessitin i així garantir el
l’àmbit de l’atenció social. 
 
Les condicions de funcionament tècnic d’aquest servei s’especifiquen en els següents punts:
 
.- Tasques 

 

- Informació, assessorament en relació als procediments i actuacions de servei socials 
bàsics a aquelles persones i famílies usuàries que ho necessitin.
 
- Assistència i assessorament al/la tècnic/a de treball social, d’educació social, treball 
familiar i/o coordinació en les entrevistes i /o visites domiciliàries que es realitzin a 
usuaris de serveis socials.
 
- Traducció escrita, si escau, d’informes i/o notificacions de
usuaris/usuàries que ho requereixin sobre les orientacions i indicacions tècniques dels/les 
treballadors/es, educadors/es,treballadors/es familiars i/o coordinador/a d’equip.
 
- Assessorament i informació als usuaris dels diversos 
possible establir canals de diàleg. Per mitjà d’aquest servei
s’afavoreix i es potencia les vies de diàleg i comunicació.

 

- Durada 
 
La durada del contracte és d’1 any , a partir de l’1 de març de l’any 2018, renovable per
més. 
 
Durant aquest període es duran a terme un total de  573 h ( a raó de 12 hores setmanals, 
repartides de dilluns a dijous, en el marc del calendari laboral vigent a Vilafranca) de 
març de 2018 al 28 de febrer de 2019 (ambdós inclosos).
 
Del 27 al 31  d’agost de 2018 
Del 24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 no es prestarà servei.
 
Horari setmanal : 
 
La prestació del servei serà de 12 hores, comptabilitzades prioritàriament de 
de 10 a 13 h. 
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ANNEX B 
CLÀUSULES TÈCNIQUES PREVISTES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

Servei de Traducció/ Intèrpret cultural dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està facultat, en matèria de serveis socials i en el marc 
d’actuació i coordinació amb el Departament de  Benestar Social i Família,
servei d’atenció a persones immigrades que inclou la traducció i la interpretació cultural i 
lingüística a totes aquelles persones que ho necessitin i així garantir el

uncionament tècnic d’aquest servei s’especifiquen en els següents punts:

Informació, assessorament en relació als procediments i actuacions de servei socials 
bàsics a aquelles persones i famílies usuàries que ho necessitin. 

assessorament al/la tècnic/a de treball social, d’educació social, treball 
familiar i/o coordinació en les entrevistes i /o visites domiciliàries que es realitzin a 
usuaris de serveis socials. 

Traducció escrita, si escau, d’informes i/o notificacions de 
usuaris/usuàries que ho requereixin sobre les orientacions i indicacions tècniques dels/les 
treballadors/es, educadors/es,treballadors/es familiars i/o coordinador/a d’equip.

Assessorament i informació als usuaris dels diversos serveis en aquells cassos que sigui 
possible establir canals de diàleg. Per mitjà d’aquest servei 
s’afavoreix i es potencia les vies de diàleg i comunicació. 

La durada del contracte és d’1 any , a partir de l’1 de març de l’any 2018, renovable per

Durant aquest període es duran a terme un total de  573 h ( a raó de 12 hores setmanals, 
repartides de dilluns a dijous, en el marc del calendari laboral vigent a Vilafranca) de 
març de 2018 al 28 de febrer de 2019 (ambdós inclosos).  

 no es prestarà el servei.  
24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 no es prestarà servei.

La prestació del servei serà de 12 hores, comptabilitzades prioritàriament de 

 

CLÀUSULES TÈCNIQUES PREVISTES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

àsics de l’Ajuntament de 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està facultat, en matèria de serveis socials i en el marc 
d’actuació i coordinació amb el Departament de  Benestar Social i Família, per subministrar el 
servei d’atenció a persones immigrades que inclou la traducció i la interpretació cultural i 
lingüística a totes aquelles persones que ho necessitin i així garantir el dret a la igualtat en 

uncionament tècnic d’aquest servei s’especifiquen en els següents punts: 

Informació, assessorament en relació als procediments i actuacions de servei socials 

assessorament al/la tècnic/a de treball social, d’educació social, treball 
familiar i/o coordinació en les entrevistes i /o visites domiciliàries que es realitzin a 

 serveis socials per als 
usuaris/usuàries que ho requereixin sobre les orientacions i indicacions tècniques dels/les 
treballadors/es, educadors/es,treballadors/es familiars i/o coordinador/a d’equip. 

serveis en aquells cassos que sigui 

La durada del contracte és d’1 any , a partir de l’1 de març de l’any 2018, renovable per 1 any 

Durant aquest període es duran a terme un total de  573 h ( a raó de 12 hores setmanals, 
repartides de dilluns a dijous, en el marc del calendari laboral vigent a Vilafranca) de l’1 de 

24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 no es prestarà servei. 

La prestació del servei serà de 12 hores, comptabilitzades prioritàriament de dilluns a dijous, 
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- Professional adscrit al servei
 
Es sol·licita un servei professional d’intèrpret/ traductor cultural en llengües àrab i amazig, 
català i castellà, que, preferentment, 
Interpretació,  i justifiqui l’experiència professional adequada 
servei als Serveis Socials Bàsics de Vilafranca del Penedès.
 
Experiència mínima requerida: 1 any d’experiència (com a mínim) com a intèrpret / traductor 
cultural en llengües àrab i amazig, 
 
Es valorarà a efectes de puntuació tècnica l’experiència p
abans esmentada, que s’hagi desenvolupat en el marc d’al
 
Igualment es valorarà experiència laboral en 
d’Atenció a la Ciutadania, de l’administració 
 
 
Les ofertes presentades hauran de presentar tota la informació necessària per acreditar els 
punts anteriors , així com, de forma detallada, les seves propostes en 
temes: 
 

- Caldrà fer esment específic a la cobertura del servei en cas de vacances i/o baixa de la 
persona adscrita preferentment a la prestació del servei.
 

- El Pla de Treball que es durà a terme, especificant els criteris que 
terme totes les tasques pròpies del servei (segons s’han detallat anteriorment en aquest 
informe). 
 

 

- Pressupost 
 
El cost global màxim, en el marc d’un servei de 570 hores /any,  es fixa en 11.400 euros
IVA ( 13.794 € IVA inclòs) per any, essent un total pels dos anys de 22.800,00 
de 27.588 € ( IVA inclòs), aplicables proporcionalment al pressupost vigent de cada any.
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adscrit al servei 

un servei professional d’intèrpret/ traductor cultural en llengües àrab i amazig, 
, preferentment,  reuneixi la titulació de Llicenciat/da en Traducció i 

l’experiència professional adequada per dur a terme l’esmentat 
servei als Serveis Socials Bàsics de Vilafranca del Penedès. 

Experiència mínima requerida: 1 any d’experiència (com a mínim) com a intèrpret / traductor 
cultural en llengües àrab i amazig, català i castellà. 

Es valorarà a efectes de puntuació tècnica l’experiència professional com a traductor/intè
abans esmentada, que s’hagi desenvolupat en el marc d’alguna administració local.

alment es valorarà experiència laboral en algun àmbit relacionat amb els S
de l’administració local. 

hauran de presentar tota la informació necessària per acreditar els 
punts anteriors , així com, de forma detallada, les seves propostes en 

Caldrà fer esment específic a la cobertura del servei en cas de vacances i/o baixa de la 
persona adscrita preferentment a la prestació del servei. 

El Pla de Treball que es durà a terme, especificant els criteris que 
terme totes les tasques pròpies del servei (segons s’han detallat anteriorment en aquest 

El cost global màxim, en el marc d’un servei de 570 hores /any,  es fixa en 11.400 euros
) per any, essent un total pels dos anys de 22.800,00 

òs), aplicables proporcionalment al pressupost vigent de cada any.
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un servei professional d’intèrpret/ traductor cultural en llengües àrab i amazig, 
Llicenciat/da en Traducció i 

per dur a terme l’esmentat 

Experiència mínima requerida: 1 any d’experiència (com a mínim) com a intèrpret / traductor 

rofessional com a traductor/intèrpret 
guna administració local. 

relacionat amb els Serveis Socials o 

hauran de presentar tota la informació necessària per acreditar els 
punts anteriors , així com, de forma detallada, les seves propostes en relació als següents 

Caldrà fer esment específic a la cobertura del servei en cas de vacances i/o baixa de la 

El Pla de Treball que es durà a terme, especificant els criteris que s’aplicaran per a dur a 
terme totes les tasques pròpies del servei (segons s’han detallat anteriorment en aquest 

El cost global màxim, en el marc d’un servei de 570 hores /any,  es fixa en 11.400 euros sense 
) per any, essent un total pels dos anys de 22.800,00 € ( IVA apart) i 

òs), aplicables proporcionalment al pressupost vigent de cada any. 
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