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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Clàusula 1. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la contractació de serveis docents per impartir diversos 

cursos de formació professionalitzadora en el marc dels Projectes Singulars 

ajustada a les necessitats de les persones participants del curs 2018-2019, que 

s’executen en diversos equipaments de l’Empresa Municipal per a la Formació 

Ocupacional SL de Mollet del Vallès, que s’inicien a partir del dia 12 de març de 

2019. 

El present plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques 

constitueixen la llei del contracte i tenen força vinculant per ambdues parts, amb 

subjecció a la legislació vigent en matèria de serveis i contractació del sector públic. 

L’objecte de la contractació té les codificacions següents: 

- Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 80500000-9 Serveis de 

formació. 

Clàusula 2. Necessitats a satisfer amb el contracte 

Per tal de desenvolupar les accions formatives (cursos) és necessari contractar 

docents per a la impartició de formació de diferents famílies professionals, que es 

troben identificades entre els sectors que ofereixen ocupació i necessiten personal 

qualificat a Mollet del Vallès. 

Insuficiència de mitjans: L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i 

l’Ocupació S.L., en endavant EMFO, no compta a la seva plantilla de personal 

expert per dur a terme la docència dels cursos ofertats. 

Lots: D’acord amb el que disposa l’article 99 de la LCSP, als efectes de licitació, es 

divideix l’objecte d’aquest contracte en diferents lots. 

Cada licitador/a podrà presentar oferta en varis lots.  

Els lots són els que s’indiquen a continuació: 

- Lot 1: Magatzem i carretons 

- Lot 2: Hostaleria-Sala 

- Lot 3: Hostaleria-Cuina 

- Lot 4: Comerç - Atenció al client i vendes 

- Lot 5: Magatzem: Seguretat i Prevenció de riscos laborals 
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- Lot 6: Anglès 

Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits 

establerts en el present Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de 

prescripcions tècniques, els quals tenen naturalesa contractual. 

Clàusula 3. Naturalesa i règim jurídic 

El contracte tindrà naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de serveis, 

d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant). 

Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en el plec de 

prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el 

seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final primera.  

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de 

la Llei de contractes que s’indiquen a la Disposició final primera del Reglament 

(RGLCAP).  

- Reglament núm. 2016/679, del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril 

de 2016.  

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.  

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  

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

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC).  

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis del ens locals (ROAS).  

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els seus 

aspectes bàsics.  

- Altres disposicions administratives aplicables.  

- En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.  

Clàusula 4. Termini del contracte 

Per cada un dels lots, la durada del servei és la mateixa que la durada del curs de 

formació que, concretament per cada lot serà de: 

Lot 1. Magatzem i carretons: 

- Número hores: 80 hores.  

- Data inici i fi previstes: 12 de març de 2019 a 23 de maig de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 
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Lot 2. Hostaleria - Sala: 

- Número hores: 100 hores.  

- Data inici i fi previstes: 15 de març de 2019 a 31 de maig de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

 

Lot 3. Hostaleria - Cuina:  

- Número hores: 115 hores.  

- Data inici i fi previstes: 12 de març de 2019 a 31 de maig de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

Lot 4. Comerç - Atenció al client i vendes:  

- Número hores: 200 hores.  

- Data inici i fi previstes: 12 de març de 2019 a 31 de maig de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

Lot 5. Magatzem: Seguretat i Prevenció de riscos laborals:  

- Número hores: 30 hores.  

- Data inici i fi previstes: 24 de maig de 2019 a 31 de maig de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

Lot 6. Anglès:  

- Número hores: 45 hores.  

- Data inici i fi previstes: 13 de març de 2019 a 25 de març de 2019.  

- Horari previst: De 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

 

Clàusula 5. Pressupost base de licitació 

1. El pressupost base de licitació del contracte, inclosos els costos directes i 

indirectes, ascendeix a 27.930 €, IVA exempt, segons el detall que figura al quadre 

següent: 

Lot Prestacions 
Preu/

hora 
Import IVA TOTAL 

Lot 

1 

Formació 49€/h 3.920 € Exempt  
 

3.920 € 

Lot 

2 

Formació 49€/h 4.900 € Exempt  
 

4.900 € 

Lot 

3 

Formació 49€/h 5.635 € Exempt  
 

5.635 € 

Lot 

4 

Formació 49€/h 9.800 € Exempt  
 

9.800 € 

Lot 

5 

Formació 49€/h 1.470 € Exempt  
 

1.470 € 

Lot 

6 

Formació 49€/h 2.205 € Exempt  
 

2.205 € 

 TOTAL  27.930 € Exempt 27.930 € 
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D’acord amb l’article 20.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost de 

valor afegit, el servei està exempt d’IVA. 

2. S’ha realitzat una estimació del preu del contracte en base al preu de mercat en 

el moment de fixar-se el pressupost base de licitació. 

La valoració total del pressupost màxim de licitació de cada lot s’efectua aplicant el 

preu unitari (49 €/hora) al nombre d’hores lectives per cada curs. 

3. La quantitat indicada en el quadre com a pressupost màxim constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors/es excedeixen 

el tipus de la licitació. Les persones licitadores podran aplicar baixes respecte als 

preus màxims esmentats. 

Les ofertes superiors al preu màxim de cada lot provocarà que l’oferta en la seva 

totalitat es consideri nul·la i el licitador/a sigui exclòs. 

Clàusula 6. Valor estimat del contracte 

A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir, els requisits de 

publicitat i l’òrgan de contractació, el valor estimat del contracte (VEC) és de 

27.930€ (IVA exempt).  

Clàusula 7. Despeses 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari les despeses derivades de l’atorgament 

del contracte així com tots els impostos, taxes i arbitris derivats de la seva 

adjudicació i formalització. 

Clàusula 8. Règim de recursos 

Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 

condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 

directament o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 

legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs 

potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes 

comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot 

interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

Contra la desestimació del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda 

un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició 

sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 

de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

Clàusula 9. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està subjecte al règim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de 

la LCSP. 
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Clàusula 10. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de 

les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, 

els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

Clàusula 11. Identificació d’òrgans 

En compliment d’allò que preveu la disposició addicional 2a de la LCSP, cal 

identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública al Coordinador operatiu i financer, i com a òrgan de 

contractació la Gerent de la corporació. 

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ 

Clàusula 12. Procediment i forma d’adjudicació 

L’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat, 

amb pluralitat de criteris de valoració.  

El procediment per l’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 135 de 

la LCSP s’anunciarà en el Perfil del contractant d’EMFO. 

A l’esmentat Perfil del contractant hi figurarà la informació i la documentació 

necessària per participar en la licitació. 

Per afavorir la màxima transparència i la igualtat d’informació per a tots els 

licitadors, qualsevol dubte en relació a la licitació caldrà plantejar-lo a través de la 

Plataforma de serveis de contractació pública, a l’apartat de Gestió de comunicats – 

Dubtes i preguntes. Totes les respostes es publicaran a la plataforma en el mateix 

apartat. 

El termini per consultes i aclariments s’iniciarà amb la data de publicació de la 

licitació en el perfil del contractant d’EMFO, i finalitzarà 5 dies naturals abans de 

l’acabament del termini de presentació d’ofertes. Les respostes a cada una de les 

consultes es realitzarà mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública, 

fins al moment en què restin 3 dies naturals per a l’acabament del termini de 

presentació d’ofertes. 

Mitjançant aquest procediment, tot licitador/a interessat, que compleixi amb aptitud 

per contractar, pot presentar la seva proposició, quedant exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors. 

Clàusula 13. Mitjans de comunicació electrònics 

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

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

mitjans exclusivament electrònics. 

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

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 

través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 

aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
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les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que els 

licitadors/es hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable presentada 

amb la seva oferta, d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s 

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

SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, 

haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç ̧ que s’enviarà 

a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet 

accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 

mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 

terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de la persona a 

qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb 

motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 

computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

Clàusula 14. Aptitud per contractar 

Ateses les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les 

accions formatives incloses en la present licitació, podran presentar-se a la mateixa 

les persones físiques que tinguin la condició de treballador per compte propi, és a 

dir, en règim d’autònom, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la 

solvència tècnica i econòmica requerida en aquest plec i no estiguin incurses en cap 

de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les assenyalades a l’article 

71 de la LCSP. 

Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o 

professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació 

objecte del present contracte.  

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests 

accepten de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec, les del plec de 

prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna 

de les condicions exigides per contractar amb EMFO. 

Clàusula 15. Solvència econòmica i tècnica 

Els licitadors/es que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència 

econòmica i tècnica, a través dels mitjans següents: 

1. Solvència econòmica: 

a) Disposar d’experiència acumulada en prestació de serveis de formació 

presencial grupal i en aula acumulada que supera les 600 hores. 

b) L’import del contracte a licitar, sumat a la resta de contractes ja adjudicats 

al mateix formador durant el mateix exercici econòmic no podrà superar el 

70% del volum total d’ingressos del formador. 

c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb 

la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 

14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 

públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
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Per acreditar la solvència econòmica es presentarà un justificant de l’existència de 

la pòlissa corresponent. 

2. Solvència tècnica o professional:  

a) Titulacions acadèmiques i professionals de la persona responsable de 

l’execució del contracte, que s’estableixen per a cada lot a la clàusula 6a del 

Plec de Prescripcions Tècniques.  

b) Experiència professional que s’estableix per cada lot a la clàusula 6a del Plec 

de Prescripcions Tècniques.  

c) Competència docent, que s’estableix per cada lot a la clàusula 6a del Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

Per acreditar la solvència tècnica es presentarà fotocòpia de les titulacions 

acadèmiques, i documentació acreditativa de la competència docent, més una 

declaració responsable sobre el compliment dels requisits d’experiència professional 

i competència docent que s’estableixen per a cada lot a la clàusula 6a del Plec de 

Prescripcions Tècniques, previst en l’Annex I d’aquest plec. 

Clàusula 16. Publicació de l’anunci de licitació 

L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la 

inserció d’un anunci de licitació en el Perfil del contractant d’EMFO i a la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública. 

Clàusula 17. Lloc, termini de presentació de les proposicions 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes en 

el termini de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de 

l’anunci al perfil del contractant. En cas que finalitzés en dissabte o festiu es 

prorrogaria fins al dia laborable següent. Les proposicions presentades fora de 

termini no seran admeses en cap cas. 

De conformitat amb l’article 159.4 c) de la LCSP, les proposicions hauran de 

presentar-se en el registre indicat en l’anunci de licitació, que serà al registre 

general d’entrada d’EMFO (presencial o telemàticament), al Carrer Riera, 7, 1a 

planta de Mollet del Vallès 08100, per correu postal o per la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública. 

Quan les proposicions s’enviïn per correu postal, s’hauran de remetre a l’adreça de 

correu electrònica info@emfo.cat amb els justificants d’enviament de Correos i els 

requisits assenyalats a l’article 80.4 de RGLCAP, de manera que es justificarà la 

data i l’hora d’enviament a l’Oficina de Correus i s’anunciarà en el mateix dia a 

l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta. També es podrà anunciar per correu 

electrònic a info@emfo.cat, si bé, en aquest cas, l’enviament només serà vàlid si 

existeix constància de la transmissió i la recepció, de les dates i el contingut íntegre 

de les comunicacions i si s’identifica de forma fidedigna el remitent i el destinatari. 

En aquest supòsit es procedirà a l’obtenció de la còpia impresa o al seu 

enregistrament, que s’incorporarà a l’expedient. 

Les proposicions també es podran presentar per la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web 

següent: 

mailto:info@emfo.cat
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie

wDetail&keyword=ocupacional&idCap=12454235&ambit=& 

I explicat en què consisteix a l’adreça web següent: 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_con

sultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/ 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

Clàusula 18. Forma de presentació de les proposicions 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en paper en un únic 

sobre tancat i signat sobre el tancament pel licitador o per la persona que el 

representi. En part exterior del sobre hi figurarà de manera clara la identificació del 

licitador amb els seus noms i cognoms i inclouran necessàriament un número de 

telèfon i una adreça de correu electrònic. Així mateix, els sobres han de precisar la 

licitació a què concorren indicant, en el seu cas, el número del lot. 

El sobre esmentat haurà de contenir la següent documentació: 

– Declaració responsable, adjuntada com a annex I.  

– L’oferta econòmica i d’altres referències avaluables de forma automàtica, 

enumerats a la clàusula 20a d’aquest plec.  

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de d’EMFO, 

sense que el licitador tingui dret a cap contraprestació econòmica per aquest fet. 

Cap licitador no podrà presentar més que una proposició en un mateix lot i tampoc 

no podrà subscriure cap proposta amb unió temporal amb d’altres. La infracció 

d’aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. 

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació 

i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran 

designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les 

ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes 

confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar 

aquesta informació sense el seu consentiment. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 1, 

es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics 

o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones 

pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 

competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 

informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja 

sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap 

cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la 

declaració responsable. 

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a 

la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ocupacional&idCap=12454235&ambit=&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ocupacional&idCap=12454235&ambit=&
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
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justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de 

l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

Clàusula 19. Documentació a presentar 

Sobre número 1. Declaració responsable i Oferta econòmica i tècnica 

relativa als criteris avaluables de forma automàtica. 

El primer sobre, anomenat sobre número 1, portarà com a títol: “Declaració 

responsable i oferta econòmica i tècnica relativa als criteris avaluables de forma 

automàtica, per prendre part en la licitació del procediment obert simplificat per a 

l’adjudicació del contracte de servei de docència de diversos cursos de formació en 

el marc dels Projectes Singulars del curs 2018-2019”. Caldrà indicar el número de 

lot. 

Aquest sobre contindrà els documents següents: 

a) Declaració responsable. Els licitadors/es han de presentar la declaració 

responsable que s’adjunta com a Annex I al present plec, i documents adjunts, 

mitjançant la qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits 

en aquest plec, que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si s’hi 

troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat, i que es 

troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat 

social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en 

aquest plec. 

La declaració responsable s’ha de signar pel licitador o, en el seu cas, pel seu 

representant legal.  

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

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

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

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

qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 

quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 26a del 

present Plec. 

b) Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament, d’acord amb 

el model que s’adjunta com Annex II. 

Clàusula 20. Admissió de variants 

Els licitadors no podran formular ofertes variants a la prestació definida en el plec 

de prescripcions tècniques particulars, però sí millores tècniques i econòmiques al 

seu contingut, en els termes previstos en els criteris de valoració de les ofertes 

indicats en el present plec. 
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Clàusula 21. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació estarà formada pels titulars i suplents, d’acord amb el 

quadre següent: 

CÀRREC TITULAR 

Presidència Vicepresident d’EMFO 

Vocal La gerent d’EMFO 

Secretari 
Coordinador Operatiu i 

Financer d’EMFO 

 

També s’hi convocarà als tècnics o experts que la Mesa consideri necessaris, que 

amb veu i sense vot podran participar a les deliberacions. 

Clàusula 22. Qualificació de la documentació 

La mesa de contractació, que es reunirà en sessió no pública, procedirà a l’obertura 

de les proposicions dels licitadors/es i a la seva lectura. 

La data concreta d’obertura dels sobres número 1 es publicarà al Perfil del 

contractant, i haurà de ser en el termini dels cinc dies hàbils següents a la 

finalització del termini de presentació de proposicions. 

Finalitzat l’acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a qualificar la 

declaració responsable presentada pels mateixos, i de la resta de documentació 

que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el previst a la clàusula 20a 

d’aquest plec. 

En la mateixa sessió, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 

compleixin els requeriments dels plecs, la mesa procedirà a avaluar i classificar les 

ofertes. 

En el supòsit que s’identifiquin ofertes que es trobin incurses en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa seguirà el procediment previst a l’article 149 de la LCSP, si 

bé el termini màxim que pot conferir-se al licitador/a perquè justifiqui la seva oferta 

no podrà ser superior als 5 dies hàbils, des de la data d’enviament de la 

corresponent comunicació. 

A més, en cas que es produeixi l’empat entre dues o més ofertes, s’haurà d’aplicar 

el règim de desempat establert a la clàusula 23a del present plec. 

Posteriorment, la Mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor de la candidatura 

amb millor puntuació. En relació amb el/la licitador/a proposat com adjudicatari/a, 

la Mesa podrà comprovar al RELI que el firmant de la proposició té poder suficient 

per formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica, i no està 

incurs en cap prohibició per contractar. 

Així mateix, la Mesa requerirà al candidat que ha obtingut la millor puntuació, la 

documentació necessària per l’adjudicació i, en el seu cas, qualsevol altra 

documentació que no figuri inscrita al RELI, en els termes previstos a la clàusula 

25a del plec. 
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Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de 

les dades que s’han d’oferir i aquelles propostes que presentin un preu superior al 

de licitació.  

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients 

podrà ser esmenada en el termini de 24 hores, a comptar de la notificació verbal de 

l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte 

d’obertura de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no 

acceptació de l’oferta del licitador/a. 

Clàusula 23. Criteris d’adjudicació 

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta 

clàusula. La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en 

funció de l’aplicació dels criteris següents: 

Criteris quantificables automàticament, amb un total de 100 punts: 

1. Oferta econòmica Fins a 60 punts 

Millora econòmica respecte el preu/hora màxim 

establert per lot. 

 

El licitador/a haurà de fer una oferta econòmica respecte el 

preu/hora màxim del lot al qual es presenta. 

 

P = 60 x (OM/OF) 

 

P = Puntuació obtinguda 

OM = Oferta més baixa 

OF = Oferta del licitador 

 

2. Altres criteris avaluables mitjançant fórmules 

automàtiques 

Fins a 40 punts 

a) Formació. 

 

Es valoraran els cursos realitzats en els últims 5 anys, 

degudament acreditats, relacionats amb l’especialitat 

formativa segons el següent barem: 

 

 Cursos de 10 a 20 hores   1 punt    

 Cursos de 21 a 40 hores   2 punts    

 Cursos de 40 a 100 hores   3 punts    

 Cursos de més de 100 hores   4 punts    

. 

Fins a 10 punts 
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b) Experiència docent. 

 

- Es valorarà l’experiència docent, en relació a la 

especialitat degudament acreditada amb l’aportació del 

corresponent certificat de l’administració, empresa o 

centre de formació en els quals s’hagi impartit la 

docència, més enllà de l’experiència requerida per la 

solvència tècnica en la clàusula 15a del PPT, a raó d’1 

punt per cada tram de 300 hores acreditades, la resta 

d’hores es valorarà de forma proporcional. 

 

- Es valoraran els certificats de l’administració, empresa 

o centre de formació en els quals s’hagi impartit la 

docència on quedin reflectides les puntuacions rebudes 

pel formador/a en quant a la valoració de l’acció per 

l’alumnat i personal tècnic, a raó d’1 punt per cada 

tram de 150 hores acreditades i valorades de forma 

positiva. La resta d’hores es valorarà de forma 

proporcional. 

 

Fins a 10 punts 

Fins a 20 punts 

 

La millor oferta relació qualitat-preu serà la que obtingui una major puntuació en 

aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula. 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes dels licitadors/es, 

tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que, al venciment del 

termini de presentació d’ofertes, presenti un major nombre d’hores d’experiència 

docent realitzant el mateix curs formatiu, o altres de naturalesa similar en el mateix 

centre contractant. 

En el cas de persistir l’empat, l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant 

sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria. 

Els/les licitadors/es han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

Clàusula 24. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals i desproporcionats 

s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius següents: 

- Si es presenta un/a licitador/a, quan l’oferta sigui inferior en un 25% del 

pressupost base de licitació.  

- Si es presenten dos licitadors/es, quan l’oferta sigui inferior en més d’un 

20% a l’altra oferta.  

- Si es presenten tres licitadors/es, quan determinada o determinades ofertes 

siguin inferiors en més del 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes 

presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions 

presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa 

a efectes de càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es considerarà 

desproporcionada la baixa superior al 25%.  

- Si es presenten quatre o més licitadors/es, quan determinada o 

determinades ofertes son inferiors en més del 10% de la mitjana aritmètica 
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de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho és de totes 

les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la mitjana, la 

qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana.  

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

d’anormalitat, la mesa de contractació sol·licitarà al licitador/a que l’hagi presentat 

perquè les justifiquin per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si 

efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per 

contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa 

requerirà al licitador/a les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 

l’oferta i les pertinents justificacions. El/la licitador/a disposarà d’un termini de 

màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació per presentar la 

informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 

a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 

d’acord amb aquest plec.  

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

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

contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta 

d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 

contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 

corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva 

viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

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

si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 

econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 

anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 

compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 

vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL 

CONTRACTE 

Clàusula 25. Classificació de les ofertes, proposta d’adjudicació i presentació de la 

documentació justificativa 

Amb exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriment del 

plec, la mesa valorarà les ofertes i les classificarà de forma decreixent, incloent la 

puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a la 

clàusula 24a i identificant el/la licitador/a que hagi presentat la millor oferta. 

La mesa podrà comprovar en el RELI que el proposat adjudicatari/a està 

degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per 

formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el 
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seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per 

contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f)3r de la LCSP. 

Seguidament, la mesa requerirà al/la licitador/a que ha obtingut la millor 

puntuació, per tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la data 

d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP, 

presenti la documentació a què es fa esment a continuació: 

a) La documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que 

s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

b) Compromís previst a l’article 75.2 de la LCSP, en cas d’acreditació de la 

solvència amb mitjans externs. 

En cas que el licitador/a proposat com a adjudicatari/a no estigui inscrit/a al RELI, 

aquesta haurà d’aportar la documentació a què es fa esment a continuació: 

a) La documentació que acrediti la personalitat del licitador/a, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi.  

b) Justificant de constar donat d’alta al Règim Especial de Treballadors 

Autònoms (RETA).  

c) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 

seves obligacions tributaries i amb la Seguretat social.  

d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 

16a d’aquest plec.  

La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada 

pel licitador o licitadors que hagin presentat la millor oferta. 

Si la mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha 

defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar als licitadors afectats 

perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia mesa de contractació en el 

termini màxim de 3 dies hàbils. 

Clàusula 26. Garantia definitiva 

Atesa la naturalesa del servei objecte de contractació, a l’empara del previst a 

l’article 107.1 de la LCSP, es dispensa la constitució de garantia definitiva. 

Clàusula 27. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per 

raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació 

als/les licitadors/es, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho als/les licitadors/es, quan apreciï una infracció no esmenable de les 

normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà als/les licitadors/es per les despeses en què 

hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
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Clàusula 28. Adjudicació 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a 

la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 24a. L’adjudicació, que 

serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà 

als/les licitadors/es i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant. 

La notificació contindrà la informació necessària que permeti al/la licitador/a exclòs 

interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, 

l'exigida per l’article 151 de la LCSP. 

En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què 

s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 

153.3 de la LCSP. 

L’adjudicació del contracte es notificarà als/les licitadors/es mitjançant notificació 

electrònica a través d’e-NOTUM, d’acord amb aquest plec, i es publicarà en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el 

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

Clàusula 29. Formalització del contracte 

El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb 

exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient 

per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar 

que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les 

corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document de 

formalització del contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de 

l’adjudicació. 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar 

l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l’adjudicatari/a, EMFO 

podrà deixar sense efecte l’adjudicació i adjudicar al licitador o licitadors següents a 

aquell, per ordre de les seves ofertes o procedir a una nova licitació, havent 

d’indemnitzar a EMFO dels danys i perjudicis causats. A més, aquest fet pot donar 

lloc a declarar al licitador/a en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b 

de la LCSP. 

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

s’haurà d’indemnitzar a l’adjudicatari/a pels danys i perjudicis que la demora li 

pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’adjudicatari/a, 

s’adjudicarà al licitador/a següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 

l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de 

la documentació a què es refereix la clàusula 25a, essent aplicables els terminis 

previstos en els apartats anteriors. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 

l’adjudicació. 
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil del contractant de 

l’òrgan de contractació. 

CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Clàusula 30. Abonament a l’empresa contractista 

El pagament del preu s’abonarà mensualment, prèvia presentació de la factura, la 

qual haurà de ser conformada pel responsable corresponent, i prèvia comprovació 

de les hores efectivament realitzades i amb subjecció als preus i condicions 

establerts al contracte i al plec que el regula. 

L’adjudicatari/a haurà d’emetre la factura electrònica, d’acord amb el que estableix 

la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures del sector públic. Les factures hauran de contenir el 

número de referència comptable indicat en l’acord d’adjudicació. 

El pagament al contractista s’efectuarà contra la presentació de factura, expedida 

d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a 

l’article 198 de la LCSP. 

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 

establerts a l’article 200 de la LCSP. 

Clàusula 31. Responsabilitat de l’empresa contractista 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 

de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es 

dedueixen per a EMFO o per a tercers de les omissions, errors, mètode inadequats 

o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions 

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

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’EMFO. 

Clàusula 32. Altres obligacions de l’empresa contractista 

Són obligacions del contractista les següents: 

a) Prestar les funcions que constitueixen l’objecte del contracte d’acord amb les 

clàusules d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques i, específicament: 

- Aportar la documentació escrita dels continguts del curs en català i castellà, 

en format digital i previ a l’inici de l’acció formativa en cas que el/la 

formador/a vulgui utilitzar material elaborat per ell/a mateix/a. 

- El/la formador/a, en cas de requerir-se l’ús de llibre per part dels alumnes, 

utilitzarà el/els llibre/s que proporcionarà EMFO i que es publiquen en 

l’ANNEX 1 d’aquest document.   
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- El/la formador/a en cas de necessitar utilitzar programari informàtic utilitzarà 

el programari que proporcioni EMFO. En aquest cas el programari informàtic 

serà programari lliure (preferiblement Libre Office, Open Office o similar) 

- Prestació dels serveis d’acord  amb la metodologia formativa d’EMFO segons 

el Manual de formador/a.  

- Recollir materials, recursos i claus a EMFO abans del desenvolupament de 

cada sessió formativa i tornar-ho un cop finalitzada la sessió. 

- Reunir-se amb la persona tutora corresponent setmanalment a EMFO. 

- Obrir i tancar el centre on s’imparteix la formació en els casos que sigui 

necessari. 

- Informar diàriament a l’equip tècnic de l’assistència dels alumnes. 

- Redacció dels informes tècnics al llarg del curs, segons els models facilitats 

per EMFO. 

- Elaborar les proves avaluatives, corregir-les i lliurar-les a l’equip tècnic del 

programa Singulars 2018 d’EMFO, d’acord amb els criteris d’avaluació 

definits als certificats de professionalitat de referència o bé en les accions 

formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del SOC.  

- Realitzar la planificació de les sessions. 

- Realitzar una memòria final de l’acció formativa que inclogui el següent:  

a. Dades del curs: durada, programa, calendari i formadors.  

b. Contingut i activitats: objectius, a qui va dirigit i continguts del 

curs.  

c. Seguiment i avaluació del curs.  

d. Material i infraestructura.  

e. Pla d’avaluació.  

f. Avaluació individual del participant.  

g. Valoració global del curs i propostes de millora.  

h. Documentació annexa: fulls assistència, exàmens o proves 

avaluatòries, qüestionaris de valoració dels alumnes i del professorat.  

- La part contractada, en base a cada especialitat formativa, determinarà la 

documentació, els apunts i la bibliografia necessaris per garantir l’objectiu 

previst en l’acció formativa, així com la previsió del material a utilitzar en les 

pràctiques amb suficient antelació i segons les directives d’EMFO. 

- Elaboració de les proves d’avaluació per comprovar el grau d’aprofitament de 

la formació per part del/de la participant. 

b) Respondre del contingut, metodologia i sistemes d’avaluació propis del certificat 

de professionalitat i de les altres especialitats del fitxer d’especialitats formatives 

del SOC. 

c) Adaptar la formació al nivell i necessitats de l’alumnat, atenent a la diversitat i 

assegurant l’assumpció dels conceptes clau de la formació, mitjançant fórmules que 

facilitin la seva comprensió i assimilació. 

d) Resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en les explicacions de continguts. 

e) Generar confiança entre l’alumnat per tal que, acabada la formació, puguin 

aplicar els seus coneixements a l’entorn laboral. 

f) Complir amb les obligacions vigents en cada moment en matèria fiscal, laboral, 

de Seguretat Social i de Seguretat i Salut en el treball. 
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g) Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que es causin amb ocasió de 

l’execució del contracte d’acord amb el que disposa la LCSP. 

h) L’adjudicatari/a farà un ús correcte i adequat dels espais públics i els béns 

municipals, on es duguin a terme les activitats. 

j) D’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, en la mesura que és requisit per a 

l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual 

amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte 

contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, 

assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació 

sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans, el contractista 

haurà de disposar i aportar el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents 

sexuals. 

L’aportació de l’esmentat certificat s’haurà de fer abans de l’adjudicació del 

contracte. 

Clàusula 33. Règim aplicable a la protecció de dades de caràcter personal 

En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, 

l’adjudicatari/a, i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes del Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 

general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), que serà aplicable a partir del 25 

de maig de 2018, i a la seva normativa de desenvolupament. 

Així, pel que fa a les obligacions de l’adjudicatari/a en relació amb la protecció de 

dades de caràcter personal, l’adjudicatari/a assumeix la condició d’encarregat/ada 

de tractament de dades personals responsabilitat d’EMFO, i es compromet a 

establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la 

gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el 

desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte: 

a. Portar a terme el tractament de les dades personals únicament i exclusiva 

per a les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant 

expressament prohibit utilitzar-les per a finalitats diferents. 

b. Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part 

dels treballadors de l’adjudicatària respecte a les dades de caràcter personal 

a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats. 

c. L’adjudicatari/a haurà de tenir regulat el deure de secret amb els seus 

treballadors i col·laboradors. 

d. L’adjudicatari/a garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat que siguin 

d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades a les 

quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat seran 

definides per EMFO i seran d’aplicació als tractaments portats a terme en 

suports automatitzats i en suports no automatitzats. EMFO es reserva el dret 

a la realització d’aquelles accions d’auditoria que es considerin necessàries 

per garantir la correcta aplicació d’aquestes mesures de seguretat. 
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e. L’adjudicatari/a es compromet a no realitzar transferència internacional de 

les dades i informació responsabilitat d’EMFO fora de l’espai econòmic 

europeu.  

f. El/La contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat 

amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores. 

g. En el cas que l’adjudicatari/a requereixi la subcontractació a tercers d’una 

part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per 

escrit a EMFO. A la sol·licitud caldrà establir de forma detallada quins 

tractaments seran subcontractats i les mesures previstes per part de l’entitat 

contractista per tal de garantir que el tractament per part de l’empresa 

subcontractada estigui alineat als requeriments d’EMFO. Aquesta 

subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre l’entitat 

adjudicatària i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions 

i compromís de confidencialitat aplicables a la primera. 

h. L’accés al tractament de dades personals d’EMFO per part de l’entitat 

contractista es considera estrictament temporal per a la prestació del servei 

contractat, sense que concedeixi a l’adjudicatària cap mena de dret o 

titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o 

eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de 

dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui 

necessari per a garantir la protecció legal de l’adjudicatària. 

i. El/La contractista assumeix la responsabilitat davant d’EMFO per als 

possibles danys i perjudicis que EMFO pugui rebre com a conseqüència de 

l’incompliment de les obligacions definides en aquesta clàusula, incloent les 

possibles sancions per part dels Organismes reguladors del tractament de 

dades personals. 

j. L’adjudicatari/a declara haver estat informada igualment que EMFO pot 

registrar i utilitzar les dades personals de les persones que intervenen en el 

marc dels servis oferts. Aquestes dades personals, d’utilització 

exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent 

en protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran 

conservades després de la finalització del contracte durant un màxim d’un 

any a partir de l’acabament de la prestació, excepte les que hagin de 

conservar per garantir el compliment de la legislació. 

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tindran una durada indefinida i es 

mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’adjudicatària i 

EMFO. 

Clàusula 34. Principis ètics i regles de conducta. 

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 

abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la 

relació contractual. 

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública. 

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 

següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment 

contractual. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 

finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 

coneixement. 

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 

obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 

interès propi. 

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 

relació amb EMFO o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal. 

El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats 

oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb 

inclusió de les metadades corresponents. 

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 

una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior 

per part dels licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa -segons el seu 

cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de 

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

previstes a la legislació vigent. 
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Clàusula 35. Potestats d’EMFO 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 

dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 

acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executives. 

Clàusula 36. Deures d’EMFO 

EMFO ha de: 

- Atorgar al/a la contractista la protecció adequada perquè pugui prestar el 

servei degudament.  

- Garantir a l’adjudicatari la percepció de la retribució econòmica prevista 

en aquest plec de clàusules i mantenir l’equilibri econòmic financer de la 

contracte.  

- Intervenir amb la seva autoritat perquè sigui respectat el dret del/de la 

contractista.  

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

Clàusula 37. Condicions especials d’execució 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, de 

naturalesa de clàusula social i mediambiental: 

- L’empresa contractista, en el material que es generi en la prestació del 

servei, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar la discriminació 

sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.  

- L’empresa contractista, en l’execució del servei, farà promoció del reciclatge 

i de l’ús de material i fungibles reciclats.  

Clàusula 38. Cessió del contracte 

Tenint en compte que les qualitats tècniques i personals del/de la contractista han 

estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte, no es podrà autoritzar la 

cessió del contracte a una tercera persona. 

Clàusula 39. Subcontractació 

D’acord amb la base 9 de l’Ordre TSF/288/2016, de 24 d’octubre, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 

realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades 

prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb 

tercers l’execució de l’activitat formativa que se’ls adjudiqui. A aquests efectes, la 

contractació del personal docent per impartir la formació no es considera 

subcontractació. 



  -25- 

Carrer Riera, 7, 1ª planta – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 570 51 60 
www.emfo.com – info@emfo.cat 

NIF: B-59091132 

Empresa Municipal 

per a la Formació 

Ocupacional i l’Ocupació, SL 

 

Clàusula 40. Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les 

funcions següents: 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, 

sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per 

motius imputables al/a la contractista. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Clàusula 41. Responsabilitat del contractista 

El contracte es prestarà amb subjecció a les clàusules establertes en aquest plec, el 

plec de prescripcions tècniques i conformes a les instruccions que per a la seva 

interpretació EMFO doni al contractista. 

L’adjudicatari/a serà responsable de la qualitat del servei que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a 

EMFO o per a tercers de les omissions, errades, mètodes inadequats en l’execució 

del contracte. 

Clàusula 42. Modificació del contracte 

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

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu 

en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

Modificacions previstes. La modificació del contracte es durà a terme en el supòsit, 

amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula: 

- Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contractats. 

- Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de 

circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en 

que va tenir lloc la licitació del contracte. 

El procediment per determinar si escau una modificació del contracte serà: 

- L’expedient de modificació s’iniciarà previ informe del servei, justificant la 

necessitat o raó de la modificació i el seu abast. 

- Informe d’existència de crèdit. 

- Informe jurídic manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

- Audiència al contractista. 

- L’òrgan de contractació n’aprovarà, si escau, la modificació. 

Les obligacions acordades de conformitat amb el que estableix l’apartat anterior 

seran obligatòries i no podran excedir del 10% del preu del contracte.  

La modificació del contracte no podrà alterar la naturalesa global del contracte 

inicial. 
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Modificacions no previstes. La modificació del contracte no prevista en aquesta 

clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els 

supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment 

regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 

de la LCSP. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP. 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 

l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els 

que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

CAPÍTOL VI. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA 

Clàusula 43. Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte o 

del termini d’execució 

L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte o 

l’endarreriment en l’execució del contracte podran ser motiu de penalització, 

d’acord amb el règim previst als articles 192 i 193 de la LCSP. 

CAPÍTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 44. Causes d’extinció 

Són causes d’extinció del contracte les que estableixen els articles 211 i 313 de la 

LCSP i les que contempla aquest plec. 

Clàusula 45. Compliment del contracte 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat la totalitat del 

seu objecte d’acord amb els termes que es deriven d’aquest plec de clàusules, del 

plec de prescripcions tècniques i de la normativa d’aplicació, i a satisfacció de 

l’administració contractant. 

Clàusula 46. Causes de resolució del contracte 

A més de les causes de resolució enumerades pels articles abans esmentats, seran 

causes de resolució del contracte les següents: 

a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del 

mateix. 

b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per EMFO de les dades o 

documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació. 

c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar 

amb el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat 

a l’adjudicació del contracte. 

d) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista. 

e) El mutu acord entre EMFO i el contractista. 

f) El compliment del termini establert en el contracte. 
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g) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals en els plecs o en el contracte. 

Clàusula 47. Extinció del contracte per causes imputables al contractista 

Podrà donar lloc a l’extinció del contracte per causes imputables al contractista 

l’existència de qualsevol de les infraccions qualificades com a molt greus. 

Aquest tipus d’extinció produirà els efectes que estableix l’article 261.3 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Clàusula 48. Efectes de la resolució 

La resolució del contracte tindrà els efectes que determinen els articles 212, 213 i 

313 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP. 

 

La gerent d’EMFO      El Conseller delegat d’EMFO 

 

 

 

 

Maria-Nadal Sau i Giralt    Raül Broto Cervera 

 

 

Mollet del Vallès, 5 de febrer de 2019  
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Annex I. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El senyor/a ________________________________________, amb DNI 

______________, en qualitat d’empresari individual, licitador/a del contracte de 

serveis docents per impartir diversos cursos de formació ocupacional en el marc 

dels Projectes Singulars pel curs 2018-2019, 

MANIFESTO la meva voluntat de participar en el/s següent/s lot/s (marqueu els 

lots als que liciteu): 

LOT  DESCRIPCIÓ LOT  

1   

2   

3   

4   

5  

 

I DECLARO responsablement, en ús de les meves facultats i representació pròpies,  

a) Que està facultat/da per a contractar amb l’Administració ja que, tenint capacitat 

d’obrar, tinc la condició de treballador/a per compte propi, no em trobo compresa 

en cap de les circumstàncies de prohibició establerts en l’article 71 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

b) Que figuro inscrit, si s’escau, en el registre electrònic d’empreses licitadores 

següent, i que les dades que hi figuren són vigents:  

□ Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 

□ Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic 

(ROLESCP). 

c) Que es compromet, cas de ser proposat adjudicatari/a, a acreditar, davant 

l’òrgan de contractació, la possessió i validesa dels documents exigits i que 

conformen la documentació administrativa, que figura en el plec de clàusules 

administratives particulars que regula aquesta contractació. 

d) Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributaries i amb 

la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

e) Que la informació i documents aportats en el sobre és de contingut absolutament 

cert. 

f) Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 

administratius competents les dades o documents que es requereixin per procedir, 

en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

g) Que les dades per a què l’òrgan de contractació realitzi les comunicacions i 

notificacions electròniques en el procés de licitació i, si s’escau, en els posteriors 

tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o 

anormal del contracte són les següents: 
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Persona autoritzada: 

NIF: 

Correu electrònic: 

Mòbil: 

h) Que compleixo els requisits de titulació, experiència professional i competència 

docent establerts en els programes que regulen cadascuna de les especialitats a 

impartir. 

i) Que adjunto la següent documentació acreditativa de la titulació i competència 

docent, de conformitat amb l’exigit al plec de prescripcions tècniques i plec de 

clàusules administratives particulars: 

-  

-  

j) Que tinc una experiència acumulada en prestació de serveis de formació 

presencial grupal i en aula acumulada que supera les 600 hores.  

k) Que els imports del contracte a adjudicar sumat a la resta de contractes que ja 

tinc adjudicats amb EMFO durant aquest exercici econòmic no supera el 70% del 

meu volum total d’ingressos. 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.  

 

 

 

 

Firma 

Mollet del Vallès, ___ de __________ de 2019  
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Annex II. MODEL OFERTA ECONÒMICA I PROPOSTA AMB 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

En/Na __________________________, amb domicili als efectes de notificacions a 

____________, c/ ______________, núm. ___, amb DNI _________, 

assabentat/da de l’expedient per a la contractació del SERVEI DE DOCÈNCIA PER 

CURSOS EN EL MARC DELS PROJECTES SINGULARS DE L’EMPRESA MUNICIPAL PER 

A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ SL per procediment obert simplificat, 

amb diversos criteris d’adjudicació, anunciat en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública i en el perfil del contractant, faig constar que conec el plec de 

clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que serveixen de base 

al contracte, els accepto íntegrament, participo en la licitació i formulo la següent 

oferta que es desglossa conforme el següent: 

1) Millora econòmica respecte el preu/hora màxim establert per cada lot: 

Lot  Prestacions Preu/hora Import IVA TOTAL 

Lot 1 Nom curs   Exempt  

FC   Exempt  

     

Lot 2      

     

     

 

2.a) Formació, en relació al lot núm. ____  

Número de cursos realitzats en els últims 5 anys, relacionats amb la unitat de 

competència: __________.  

Cal adjuntar el certificat i/o document acreditatiu dels cursos i hores de formació 

realitzades.  

2.b) Experiència docent, en relació al lot núm. ___  

Número d’hores acreditades d’experiència docent, més enllà de l’experiència 

requerida per la solvència tècnica per concórrer a la licitació: ___________  

Cal adjuntar el corresponent certificat de l’administració, empresa o centre de 

formació en els quals s’hagi impartit la docència.  

A __________________________, ___d ________ de 2019.  

Signatura del licitador/a,  
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