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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC 
PER A L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÉS 
 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE DEL SERVEI  

L’objecte de la present plec és la regulació de les condicions tècniques relatives 

a la contractació de la prestació del servei de disseny gràfic per a l'Ajuntament 

de Montornès del Vallès. 

El contracte, promogut pel Departament de Mitjans de Comunicació, abasta la 

creativitat, disseny i producció de productes comunicatius encarregats per 

l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 

SEGONA.-NECESSITATS A SATISFER  

L’Ajuntament de Montornès del Vallès està interessat a millorar i potenciar 

campanyes i accions comunicatives per difondre i promoure la imatge del 

consistori i del municipi, així com per posar en valor activitats o altres aspectes 

que consideri rellevants. 

L’Ajuntament vol dur a terme les recomanacions relacionades amb les millores 

dels processos comunicatius interns, externs i en línia, i amb les propostes 

d'actuació recollides en el Pla d'Acció Municipal (PAM) del període 2016-2019. 

TERCERA.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

Els diversos departaments municipals duen a terme activitats, campanyes i 

accions comunicatives al llarg de l'any. És des del departament de Mitjans de 

Comunicació que es coordinen i validen les feines encarregades pels 

departaments. 
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La persona o empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de la creativitat, del 

disseny i de la producció dels diversos productes que l'Ajuntament de 

Montornès del Vallès decideixi posar al servei del procés comunicatiu 

d'activitats, campanyes i altres accions.  

3.1 El servei 

El servei consisteix a: 

- Creació de la idea i realització gràfica dels dissenys que encarregui 

l’Ajuntament que, a títol enunciatiu i no limitatiu, poden ser: cartells, tríptics, 

flyers, targetons, invitacions, anuncis, guies, llibrets, publicacions diverses, roll-

up, programes d’activitats, pancartes, display, senyalèctica i retolació interior i 

exterior, productes de merchandising, així com dissenys destinats a la 

comunicació digital municipal, especialment al web municipal, les xarxes 

socials i aplicacions mòbils, i les fitxes d'estil a incorporar al manual d'identitat 

corporativa de l'Ajuntament. 

- Adaptació del disseny dels elements comunicatius creats als diversos formats 

(digital, format paper o el suport que es consideri més adequat als interessos 

comunicatius, en cada cas) 

- Assessorament, coordinació i seguiment del treball gràfic municipal 

encarregat amb el departament de Mitjans de Comunicació. 

- Aplicació del manual d’identitat corporativa i d’estil de l’Ajuntament. 

- Coordinació de lliurament de treballs gràfics amb la impremta o altres 

proveïdors industrials contractats per l’Ajuntament. 

- Revisió dels continguts inclosos a totes les campanyes seguint la imatge 

corporativa i d’estil municipal. 
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- El servei abastarà tot el procés, des del plantejament inicial fins al disseny del 

producte final, tenint en compte l’assessorament i la revisió de continguts 

seguint la imatge corporativa i l’estil municipal.  

3.2 Operativa del servei 

 Fases de treball fins a la validació definitiva: 

- El departament de Mitjans de Comunicació farà l'encàrrec del disseny gràfic 

d'acord amb la tipologia i característiques dels productes de les taules de la 

sisena clàusula, i comunicarà si s'escau trobada presencial o reunió de treball 

per tal d'acordar el plantejament de l'encàrrec amb altres departaments 

municipals. L'assistència a aquestes trobades o reunions estan incloses en el 

preu del servei a prestar. 

- La persona o empresa adjudicatària mostrarà els treballs dissenyats per mitjà 

de correu electrònic o farà servir plataformes o sistemes d'enviament d'arxius 

(per exemple WeTransfer). Igualment els treballs realitzats es podran presentar 

de forma presencial, a les dependències del departament de Mitjans de 

Comunicació, en altres suports físics o digitals, sempre que l’Ajuntament ho 

consideri oportú. 

- El departament de Mitjans de Comunicació podrà sol·licitar diverses propostes 

i/o versions, i indicar totes les modificacions que consideri necessàries fins a 

consensuar la proposta definitiva. 

- La proposta definitiva del producte comunicatiu haurà de ser validada pel 

departament de Mitjans de Comunicació i a continuació s'haurà de fer 

lliurament del treball al departament de Mitjans de Comunicació o a la impremta 

contractada per l'Ajuntament. 

- El treball definitiu es lliurarà acompanyat de l’albarà corresponent, en què ha 

de constar el departament sol·licitant del producte. 
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QUARTA. - REQUISITS  

- La prestació del servei objecte del contracte depèn directament del 

departament de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès.  

- La persona o empresa adjudicatària haurà d’acreditar estudis específics de 

disseny gràfic. 

- La persona o empresa adjudicatària haurà de disposar de les eines i els 

programes informàtics de disseny necessaris per oferir el servei. 

- Els treballs es realitzaran a les dependències de la persona o empresa 

adjudicatària. 

- L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres d’11 a 18 hores. La persona o 

empresa adjudicatària haurà de comptar amb un telèfon d'atenció i assistència 

als destinataris dels serveis cursats per l'Ajuntament de Montornès del Vallès; i 

haurà d’estar disponible, si s’escau, durant el mes d’agost, atès que la Festa 

Major se celebra el mes de setembre. 

- En el cas que sigui una empresa l'adjudicatària del servei, haurà de designar 

una persona que sigui la interlocutora, amb el departament de Mitjans de 

Comunicació, amb la qualificació tècnica i experiència exigida en el 

desenvolupament de l'activitat professional. 

El departament de Mitjans de Comunicació podrà sol·licitar la substitució 

d'aquesta persona interlocutora si, segons el seu criteri, no executa el servei de 

manera que consideri oportuna. 

- La persona o empresa adjudicatària haurà de garantir la cobertura simultània 

de fins a quatre dissenys i la disponibilitat i capacitat per a la realització dels 

encàrrecs. 
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- La persona o empresa adjudicatària lliurarà mensualment còpies obertes dels 

originals de cada producte amb el programa originari de disseny (Phoptoshop i 

illustrator) i en Pdf d’alta resolució, en suport físic (pendrive) o per transferència 

digital, acompanyades sempre de les fitxes d'estil de cada producte i de l'albarà 

corresponent. 

- La persona o empresa adjudicatària haurà de destinar 15 hores anuals a la 

formació en l'àmbit del disseny gràfic, adreçada al personal tècnic del 

departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Montornès del 

Vallès. 

 

CINQUENA.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

- Confidencialitat del servei. L’adjudicatari està obligat a guardar secret 

respecte les dades o informació prèvia que, no sent públiques i notòries, 

estiguin relacionades amb l’objecte del contracte. 

Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran 

una durada indefinida, per la qual cosa es mantindran en vigor amb posterioritat 

a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre l’adjudicatari i 

l’Ajuntament. 

- La persona o empresa adjudicatària adquireix el compromís de custòdia de la 

documentació o material dels quals se li faci lliurament per al desenvolupament 

del servei. 

- Drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge: Els treballs generats al llarg del 

servei seran explotats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès, podent fer la 

reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i 

utilització que consideri oportunes.  
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La persona o empresa adjudicatària no els podrà fer servir per a altres finalitats 

sense el consentiment exprés de l’Ajuntament. 

- Els treballs hauran de ser originals i la persona o empresa adjudicatària en 

cedirà els drets d’autor a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

- La prestació de servei inclou la compra de drets d’imatge a tercers. 

 

SISENA. DURADA DEL CONTRACTE  

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de la seva 

formalització, amb la possibilitat de ser prorrogat per un període de dos anys 

més per decisió expressa de l'Ajuntament de Montornès del Vallès abans de la 

seva finalització.  

En cas de rescissió del contracte, l'empresa o persona adjudicatària queda 

obligada a continuar amb la prestació del servei, amb les mateixes condicions i 

els mateixos acords, mentre no s'hagi fet la nova adjudicació, amb el benentès 

que l'obligació d'aquesta pròrroga no podrà excedir d'un termini de quatre 

mesos, comptats des de la data de la rescissió. 

Es preveu que l'inici del contracte serà el 3 de desembre de 2018. 

 

SETENA.- EL PREU 

Preu del contracte anual: 30.000 euros més 6.300 euros corresponent al 21% 

d’IVA, fent un total de 36.300 euros amb IVA inclòs. 

La contractació d’aquest servei anirà a càrrec de la partida del pressupost 11-

929-22706 Contractació Disseny Gràfic dels exercicis 2019, 2020 i 2021. 

En base a aquest preu anual la contractació seria de dos anys: 
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ANY IMPORT  
(IVA EXCLÒS)  

IVA (21%) IMPORT  
(IVA INCLÒS) 

2019 (de març a desembre) 25.000 euros 5.250 euros 30.250 euros 
2020 (de gener a desembre) 30.000 euros 6.300 euros 36.300 euros 
2021 (gener a febrer) 5.000 euros 1.050 euros 6.050 euros 
TOTAL  60.000 euros 12.600 euros 72.600 euros 

Les empreses i persones licitadores hauran d'igualar o disminuir en la seva 

oferta els preus unitaris màxims fixats (IVA exclòs). 

Aquests preus unitaris són indiscutibles, no admetent-se cap prova 

d'insuficiència, i porten implícits tots aquells conceptes descrits i previstos en el 

plec de clàusules administratives particulars que regula la licitació. 

Els transports i desplaçaments que puguin motivar els serveis contractats són a 

compte del contractista adjudicatari i s'entenen compromesos en el preu ofertat. 

Els serveis a prestar, així com el número estimat de productes a realitzar 

durant el període d'un any i els preus unitaris màxims de licitació, s'estableixen 

de la següent manera: 

TIPUS 
DISSENY 

NOM DEL PRODUCTE ENCÀRRECS 
ESTIMATS 
PER ANY 

PREU 
UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

IMPORT 
UNITARI 

BASE 
ANUAL 

Disseny 1 Cartell bàsic  82 75€ 6150€ 

Disseny 2 Cartell especial 2 150€ 300€ 

Disseny 3 Cartell actualització 18 30€ 540€ 

Disseny 4 Flyer/targetó 27 140€ 3780€ 

Disseny 5 Flyer/targetó 
actualització 

3 40€ 120€ 

Disseny 6 Díptic 5 150€ 750€ 
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Disseny 7 Tríptic  3 200€ 600€ 

Disseny 8 Desplegables amb més 
de 3 pales  

4 300€ 1200€ 

Disseny 9 Díptic, tríptic i 
desplegables 
actualització 

4 90€ 360€ 

Disseny 
10 

Catàleg/llibret 6 500€ 3000€ 

Disseny 
11 

Catàleg/llibret 
actualització 

2 150€ 300€ 

Disseny 
12 

Invitació per a actes 4 90€ 360€ 

Disseny 
13 

Postal de Nadal i altres 
felicitacions 

2 180€ 360€ 

Disseny 
14 

Diplomes 4 40€ 160€ 

Disseny 
15 

Targetes 6 20€ 120€ 

Disseny 
16  

Calendaris 1 120€ 120€ 

Disseny 
17  

Display 6 30€ 180€ 

Disseny 
18 

Talonaris 4 30€ 120€ 

Disseny 
19 

Presentacions i 
infografies 

6 100€ 600€ 

Disseny 
20 

Banners-destacats de 
nova creació per als 
webs institucionals i les 
xarxes socials 
institucionals 

20 40€ 800€ 

Disseny 
21 

Publicacions diverses 
amb imatge de nova 

4 120€ 480€ 
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creació (notes 
informatives, avisos, 
dossiers de premsa, 
etc.) 

Disseny 
22 

Logos i marques de 
nova creació 
institucionals 

10 150€ 1500€ 

Disseny 
23 

Logos i marques 
actualització 

6 65€ 390€ 

Disseny 
24 

Il·lustracions no 
incloses en altres 
dissenys 

2 100€ 200€ 

Disseny 
25 

Disseny de nova 
creació per a un anunci 
institucional (premsa 
escrita o publicitat 
digital) 

2 150€ 300€ 

Disseny 
26 

Aplicacions d'un 
disseny existent per a 
un anunci institucional 
(premsa escrita i 
publicitat digital) 

4 40€ 160€ 

Disseny 
27 

Roll up/tòtem de nova 
creació 

5 100€ 500€ 

Disseny 
28 

Lona/pancarta de nova 
creació 

9 50€ 450€ 

Disseny 
29 

Disseny de nova 
creació per a 
marxandatge 

4 100€ 400€ 

Disseny 
30 

Aplicacions d’un 
disseny existent per a 
marxandatge 

6 60€ 360€ 

Disseny 
31 

Enganxines de nova 
creació 

6 30€ 180€ 

Disseny 
32 

Disseny de nova 
creació per a vinils, 

5 100€ 500€ 
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metacrilats i altres 
materials 

Disseny 
33 

Aplicacions d’un 
disseny existent per a 
vinils, metacrilats i 
altres materials 

12 15€ 180€ 

Disseny 
34 

Aplicacions d'un 
disseny existent per a 
peces petites 
(diplomes, destacats-
banner, xarxes socials, 
targetes, vals, 
entrades, display, etc.) 

58 20€ 1160€ 

Disseny 
35 

Aplicacions d'un 
disseny existent per a 
peces grans diverses 
(banderoles, lones, 
photocall, pancartes, 
roll up, etc.) 

19 40€ 760€ 

Disseny 
36 

Rètols obres  10 30€ 300€ 

Disseny 
37 

Tanques via pública 2 30€ 60€ 

Disseny 
38 

Rètols vehicles 3 30€ 90€ 

Disseny 
39 

Imatges pantalles TV 6 30€ 180€ 

Disseny 
40 

Plafons institucionals 7 90€ 630€ 

Disseny 
41 

Visualitzacions de 
dissenys 

10 10€ 100€ 

 

NOM DEL SERVEI A 
PRESTAR 

HORES 
ANUALS 

ESTIMADES 

PREU UNITARI 
MÀXIM HORA 
(IVA EXCLÒS) 

IMPORT 
UNITARI 

BASE ANUAL 
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Suport maquetació 
butlletí d’informació 
municipal Montornès 
Viu  

30 30€ 900€ 

Encàrrecs especials i 
en qualsevol format 

10 30 300€ 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS PRODUCTES I DELS SERVEIS A PRESTAR 

Disseny 1 Cartell bàsic  Disseny bàsic d'un cartell (o producte 
similar) de nova creació per a un 
esdeveniment municipal habitual. 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital 

Disseny 2 Cartell especial Disseny especial d'un cartell (o 
producte similar) de nova creació per 
a un esdeveniment municipal 
rellevant. 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital 

Disseny 3 Cartell actualització Maquetació de l'actualització del 
contingut i redefinició de colors d'un 
cartell (o producte similar adaptat 
d'edicions anteriors). 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital 

Disseny 4 Flyer/targetó Disseny d'un flyer/targetó de nova 
creació. 
Per reproduir sobre paper en format 
DIN A5 o inferior i en format digital 

Disseny 5 Flyer/targetó actualització Maquetació de l'actualització del 
contingut i redefinició de colors d'un 
flyer/targetó adaptat d'edicions 
anteriors. 
Per reproduir sobre paper en format 
DIN A5 o inferior i en format digital 

Disseny 6 Díptic Disseny d'un díptic (o producte 
similar) de nova creació. 
Per reproduir sobre paper en format 
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obert DIN A4 i en format digital 

Disseny 7 Tríptic  Disseny d'un tríptic (o producte 
similar) de nova creació. 
Per reproduir sobre paper en format 
obert i en format digital 

Disseny 8 Desplegables amb més de 3 
pales  

Disseny d'un desplegable de nova 
creació. 
Per reproduir sobre paper en format 
obert i en format digital 

Disseny 9 Díptic, tríptic i desplegables 
actualització 

Maquetació de l'actualització del 
contingut i redefinició de colors d'un 
díptic, tríptic i desplegables adaptat 
d'edicions anteriors. 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital 

Disseny 10 Catàleg/llibret Disseny i maquetació d'un 
catàleg/llibret a partir de 8 pàgines de 
nova creació. 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital  

Disseny 11 Catàleg/llibret actualització Maquetació de l'actualització del 
contingut i redefinició de colors d'un 
catàleg/llibret adaptat d'edicions 
anteriors. 
Per reproduir sobre paper en format 
A5 i en format digital 

Disseny 12 Invitació per a actes Disseny d'una invitació de nova 
creació. 
Per reproduir sobre paper i en format 
digital 

Disseny 13 Postal de Nadal i altres 
felicitacions 

Disseny d'una felicitació de Nadal de 
l’Ajuntament i d’altres felicitacions que 
generin serveis municipals. 
En suport paper i en format digital 

Disseny 14 Diplomes Disseny d'un diploma de nova creació 
Cara i dors. 
En suport paper DIN A4  

Disseny 15 Targetes 
Disseny d'una targeta de nova creació 
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Disseny 16  Calendaris 
Disseny d'un calendari de nova 
creació 

Disseny 17  Display 
Disseny d'un display de nova creació 

Disseny 18 Talonaris 
Disseny de nova creació de talonaris 
o tiquets 

Disseny 19 Presentacions i infografies Disseny d'una presentació o d'una 
infografia per a exposicions de 
projectes. 
Fins a 25 pantalles 

Disseny 20 Banners-destacats de nova 
creació per als webs 
institucionals i les xarxes 
socials institucionals 

Disseny de nova creació per als webs 
institucionals i les xarxes socials 
institucionals 

Disseny 21 Publicacions diverses amb 
imatge de nova creació (notes 
informatives, avisos, dossiers 
de premsa, etc.) 

Disseny de publicacions diverses 
d'informació bàsica de nova creació  

Disseny 22 Logos i marques de nova 
creació institucionals 

Disseny de logos i marques de nova 
creació institucionals 

Disseny 23 
Logos i marques actualització 

Maquetació de l'actualització del 
contingut i redefinició de colors de 
logos i marques 

Disseny 24 Il·lustracions no incloses en 
altres dissenys 

Realització d'una il·lustració per a 
materials de difusió municipals no 
incloses en altres dissenys 

Disseny 25 Disseny de nova creació per a 
un anunci institucional (premsa 
escrita o publicitat digital) 

Disseny d'un anunci institucional de 
nova creació 

Disseny 26 Aplicació d'un disseny existent 
per a un anunci institucional 
(premsa escrita i publicitat 
digital) 

Maquetació adaptada al suport d'un 
disseny existent per a un anunci 
institucional en premsa escrita i 
publicitat digital 

Disseny 27 Roll up i tòtem de nova creació 
Disseny de nova creació per a roll up 
80 x 200 cm i per a tòtem 

Disseny 28 Lona/pancarta de nova creació 
Disseny de nova creació per a 
pancarta i per a lona  

Disseny 29 Disseny de nova creació per a 
marxandatge 

Disseny de nova creació per a 
productes de marxandatge 
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Disseny 30 Aplicacions d’un disseny 
existent per a marxandatge 

Maquetació adaptada al suport d'un 
disseny existent per a productes de 
marxandatge 

Disseny 31 Enganxines de nova creació Disseny de nova creació d'enganxines 

Disseny 32 Disseny de nova creació per a 
vinils, metacrilats i altres 
materials 

Disseny de nova creació per a vinils, 
metacrilats o altres materials 

Disseny 33 Aplicacions d’un disseny 
existent per a vinils, 
metacrilats i altres materials 

Maquetació adaptada al suport d'un 
disseny existent: 
Vinils, metacrilats o altres materials 

Disseny 34 Aplicacions d'un disseny 
existent per a peces petites 
(diplomes, destacats-banner, 
xarxes socials, targetes, vals, 
entrades, display, etc.) 

Aplicacions d'un disseny existent per 
a peces petites diverses: 
Diplomes, destacats-banner, xarxes 
socials, targetes, vals, entrades, 
display, etc. 

Disseny 35 Aplicacions d'un disseny 
existent per a peces grans 
diverses (banderoles, lones, 
photocall, pancartes, roll up, 
etc.) 

Aplicacions d'un disseny existent per 
a peces grans diverses: 
Banderoles, lones, photocall, 
pancartes, roll-up, etc 

Disseny 36 Rètols obres  
Disseny de nova creació de rètols 
obres 

Disseny 37 Tanques via pública 
Disseny de nova creació per a 
tanques via pública 

Disseny 38 Rètols vehicles 
Disseny de nova creació de rètols 
vehicles 

Disseny 39 Imatges pantalles TV 
Disseny de nova creació per a 
visualitzar en pantalla de TV 

Disseny 40 Plafons institucionals 
Disseny de nova creació per a plafons 
institucionals (120x150 cm) 

Disseny 41 Visualitzacions d'imatges dels 
dissenys 

Visualitzacions de dissenys i 
projeccions sobre emplaçaments 
reals. 
En format digital 

 

NOM DEL SERVEI A PRESTAR DESCRIPCIÓ 

Suport maquetació butlletí Suport per a la maquetació dels números 
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d’informació municipal 
Montornès Viu 

del butlletí d’informació municipal Montornès 
Viu 

Encàrrecs especials i en 
qualsevol format 

Disseny per encàrrecs especials i en 
qualsevol forma 

 

VUITENA.- QUANTITATS PER CADASCUN DELS PRODUCTES 

- L'Ajuntament de Montornès del Vallès no es compromet a adquirir una 

quantitat fixa de cap dels productes que figuren en la taula de productes de la 

clàusula setena del present plec. La demanda de major o de menor quantitat 

d'unitats o la no demanda d'alguns dels productes no dona dret a la persona o 

empresa adjudicatària a presentar reclamació o sol·licitar indemnització. 

- En el cas d'una demanda per part de l'Ajuntament de Montornès d'un producte 

no previst en la taula de productes de la clàusula setena del present plec, 

s'assimilarà o intercanviarà per un dels productes que figuri en la taula a un 

preu aproximat (el preu a tenir en compte serà el que resulti d'aplicar el 

percentatge de descompte proposat per l'empresa o la persona licitadora en la 

seva oferta a l'import que apareix a la taula de la clàusula sisena)  

 

NOVENA.- Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts seran aquelles que resultin de la 

documentació contractual i de la normativa aplicable, i les que figuren 

especificades en el present plec de condicions administratives i en el plec de 

prescripcions tècniques. 

L'empresa adjudicatària facilitarà a l'Ajuntament, mitjançant declaració 

responsable, la relació del personal adscrit a la realització de l'objecte del 

contracte, així com comunicar de la mateixa forma, tota modificació que en 

aquesta es produeixi. 
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En aquest sentit, qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, 

tributària o d'altre tipus que adopti l'empresa adjudicatària amb motiu de la 

gestió del servei objecte de contracte, serà del seu compte i risc, sense que 

impliqui en cap cas relació directa o subsidiària amb l'Ajuntament de 

Montornès del Vallès. 

 

- Regles especials respecte al personal laboral de l'empresa contractista: 

La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació 

laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs 

subcontractistes, i la Corporació per la qual cosa: 

a) Correspon exclusivament al contractista la selecció del personal, que 

reunint els requisits exigits en els plecs, formarà part de l'equip de treball 

adscrit a l'execució del contracte sense perjudici de la verificació per part 

de l'entitat contractant del compliment dels requisits. 

 

b) L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir, de manera real, 

efectiva i continua sobre el personal integrant de l'equip de treball 

encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot 

empresari en material salarial, substitucions de treballadors, seguretat 

social, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i resta de 

drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre empleat i 

ocupador. 

c) L'adjudicatari estarà reconegut i habilitat per l'Ajuntament i rebrà dels 

professionals municipals el suport que requereixi per tal de prestar en 

condicions òptimes el servei contractat. 
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DESENA.- Incompliments de les condicions en la prestació del servei 

Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri la 

persona o empresa adjudicatària durant l'execució del contracte podran 

ser sancionats per la Corporació, mitjançant la imposició de penalitats o 

declarant la resolució del contracte. 

Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les 

actuacions i omissions de la persona o empresa contractada que 

comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 

especificades en els plecs. 

Els incompliments seran classificats de lleus, greus i molt greus. 

a) Faltes molt greus: 

- La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el 

desenvolupament de les tasques objecte del present contracte. 

- La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o 

cessació de la prestació del servei sense que hi concorrin les 

circumstancies legals que la legitimin. 

- La no utilització dels mitjans mecànics, tècnics i/o humans ofertats. 

- La realització de treballs defectuosos que provoquin danys molt greus al 

servei i que causin un dany directe i d'importància a l'interès municipal. 

- La incompareixença reiterada a les reunions de treball (tres o més vegades en 

un trimestre); la manca de compliment dels terminis que es puguin establir (tres 

o més vegades en un trimestre); l'omissió d’informació que pugui afectar el 

desenvolupament del treball i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar 

greument els objectius del treball. 

- La vulneració del deure de confidencialitat. 
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- La reiteració en la comissió de faltes greus més de tres vegades en un 

trimestre. 

- L’incompliment de l’adjudicatari de les seves obligacions en matèria de 

Seguretat Social i Tributàries. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'omissió del pagament de la pòlissa de l'assegurança de riscos 

professionals. 

b) Faltes greus 

- Tractes incorrectes amb els ciutadans i personal de l'Ajuntament. 

- L'incompliment reiterat en la qualitat dels serveis tres o més vegades en un 

trimestre. 

- La reiteració en la comissió de faltes lleus, tres o més vegades en un 

trimestre.  

- El reiterat incompliment en una correcta facturació. 

- El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social. 

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

e) Faltes lleus 

- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 

en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades 

com a greus o molt greus. 
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- L'incompliment reiterat en la qualitat dels serveis (fins a 3 vegades en un 

trimestre) que no es consideri com a falta greu. 

- També tindran caràcter d'infraccions lleus totes les altres no previstes 

anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en 

els plecs de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei. 

 

ONZENA.- Penalitzacions 

Les penalitzacions que podrà imposar l'Ajuntament a la persona o empresa 

adjudicatària seran les següents: 

- Per incompliments lleus, una penalització màxima del 5% del pressupost 

anual adjudicat. 

- Per incompliments greus, una penalització màxima del 8% del pressupost 

anual adjudicat. 

- Per incompliments molt greus, una penalització màxima del 10% del 

pressupost anual adjudicat. 

No obstant això, les penalitzacions en el seu conjunt no superaran el 15% del 

preu total del contracte. 

L'import de les penalitzacions imposades a l'adjudicatari serà descomptat de la 

factura corresponent. 

Per la comissió de tres incompliments molt greus, l'Ajuntament podrà procedir a 

la resolució del contracte i la confiscació de la fiança. 

L'aplicació de penalitzacions no exclou la indemnització per danys i perjudicis 

que pugui tenir la Corporació per incompliment del contracte. 
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Montornès del Vallès, 16 de gener de 2019 
 
La cap de Mitjans de Comunicació 
 
 
 
 
Margarita Gené Fernández 


