
 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS QUE REGIRÀ EL 

CONTRACTE DE SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS “LES MONGES” DE 

L’AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 

 

TÍTOL I.- CONDICIONS GENERALS. 

 

Clàusula 1ª.- Objecte 

 

Consisteix en la realització del servei de la Llar d’infants de titularitat municipal, sota la 

modalitat contractual de contracte de serveis. 

 

Aquest servei comprèn les prestacions següents: 

 

Servei de Llar d’infants: consisteix en l’atenció educativa i assistencial dels infants de 0 

a 3 anys de conformitat amb la normativa sectorial aplicable i amb les determinacions 

que s’especifiquen en el Plec contractual. 

 

Servei de menjador, el qual inclou, el dinar i berenar, per als infants usuaris del servei 

de la Llar d’infants que ho sol·licitin. 

 

Gestió de l’espai familiar, adreçat a l’atenció a la primera infància conjuntament amb 

les seves famílies. 

 

Gestió d’espais complementaris com ara l’espai d’acollida o permanència; la formació 

de mares i pares i aquells que en un futur es puguin crear. 

 

No obstant la contractació amb un tercer del referit servei, aquest mantindrà en tot 

moment la qualificació de servei públic de titularitat de l’Ajuntament de la Riera de Gaià 

i, per tant, corresponen a aquesta Administració les potestats de direcció, inspecció i 

control de la seva prestació per preservar-ne el seu bon funcionament, podent 

modificar lliurement les seves característiques quan raons d’interès públic així ho 

aconsellin.  

 

L’objecte d’aquest contracte és únic i, per tant, també ho serà la seva adjudicació, que 

no es podrà dividir en parts o lots, en tenir la prestació del servei un enfocament 

integral. 

 

Clàusula 2ª. Naturalesa. 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal com 

estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

A aquest servei li correspon la següent codificació: 



CPA: 80.10.11. 

CPV: 80110000-8. 

 

Clàusula 3ª. Llei del contracte. 

Constitueixin la llei del contracte les clàusules d’aquest plec i en tol allò que no hi 

estigui previst, les disposicions legals següents: 

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic. 

-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

-Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil 

i els requisits dels centres. 

-Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de 

l’educacuó infantil. 

-Conveni col·lectiu del sector. 

-Altra normativa aplicable. 

-Normativa municipal. 

Clàusula 4ª. Finançament. 

El pressupost de licitació anual  és de 170.000,00 Euros,  amb millora a la baixa. 

Aquest pressupost està calculat per una plena ocupació de la llar d’infants, o sigui 41 

PLACES (tres aules) amb escolarització  de matí i tarda. 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen els 

següents conceptes: 

-Despeses de personal, inclòs el seu vestuari. 

-Neteja i manteniment ordinari de tot el conjunt de les instal·lacions, tant de l’edifici 

com les de l’espai exterior (inclosa la jardineria), les de manteniment preventiu i 

correctiu (petites reparacions), quota anual de connexió de l’edifici a una central 

d’alarmes i altres despeses derivades de l’aplicació de les disposicions jurídiques i 

administratives vigents. 

-Despeses de caràcter tributari. 

-Despeses de material pedagògic i didàctic (jocs, joguines). 

-Despeses de subministraments de serveis: electricitat, telèfon, gas i altres, existents a 

les dependències adscrites a la prestació dels serveis contractats. 



-Assumir els costos de manteniment dels electrodomèstics, i altres béns d’equipament, 

així com les despeses per la compra d’utillatge, per a l’ús del menjador i altres 

despeses que es derivin de l’utilització d’aquest servei. 

-Altre material relacionat amb la cura dels infants d’acord amb les directrius de 

l’Ajuntament. 

-Pel que respecta a les despeses del servei menjador i acollida, aquest servei es 

cobrirà atenent a l’estudi econòmic presentat per l’adjudicatari, sempre que el nº de 

sol·licituds superi el 15% dels nens i nenes matriculats a la llar d’infants. 

Els empresaris que s’interessin per aquesta licitació resten obligats a presentar la 

proposició econòmica d’acord amb el model que figura com “ANNEX II” d’aquest Plec 

de clàusules. 

Clàusula 5ª.- Consignació pressupostària. 

5.1.-Tractant-se d’un contracte d’execució plurianual, l’Ajuntament assumeix 

formalment el compromís i l’obligació de consignar en els successius exercicis 

pressupostaris, i fins a la conclusió del contracte, crèdits en quanties suficients per fer 

front als respectius costos previstos en la seva execució, el finançament dels quals 

correspon a aquesta Administració. De totes maneres, el compliment d’aquest 

contracte per part de l’Ajuntament queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en cadascun dels pressupostos municipals. 

5.2. Pagaments. El preu d’adjudicació es prorratejarà per 12 mesos. 

Els preus estan calculats per 41 alumnes (tres aules), amb una ocupació de matí i 

tarda. 

En el supòsit que no es produexi aquesta plena ocupació, l’import a assumir per 

l’Ajuntament es reduirà proporcionalment als nens matriculats a jornada complerta i al 

personal que s’hagi de contractar, atenent al nº d’aules necessàries. 

L’adjudicatari haurà de presentar la carta de pagament al Registre de l’Ajuntament de 

la Riera de Gaià dins dels primers cinc dies de cada mensualitat. 

Els pagaments es realitzaran dins dels terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

Clàusula 6ª.- Revisió de preus. 

Durant la primera anualitat de contracte (setembre 2017-agost 2018) no hi haurà cap 

revisió de preus. 

En els cursos sucessius, i pel que fa a les despeses d’explotació, el concessionari 

tindrà dret a una única revisió per curs d’aquest preu d’acord amb les variacions que 

experimenti l’IPC nacional (interanual referit al mes d’ agost). 



Les despeses en inversions amortitzables, si n’hi haguessin, no tindran per la seva 

naturalesa, revisió de preus. 

Clàusula 7ª. Termini. 

Aquest contracte es pot atorgar per un període màxim de dos anys, amb possibilitat de 

pròrroga per dos anys més. Les corresponents prórrogues han  de ser resoltes 

expressament per part de l’Ajuntament. 

La pròrroga  serà sol·licitada per  l’adjudicatari  en els tres mesos anteriors a la data de 

finalització de l'anualitat segona i es resoldrà per l'òrgan de contractació. 

No obstant això, el contractista haurà de seguir prestant els serveis objecte d'aquest 

contracte, i en les mateixes condicions, quan la seva realització s'havia iniciat el 

procediment adequat per a un nou contracte. En aquest cas, el contracte es  

prorrogarà  fins que el nou contractista es faci càrrec del servei. 

El  període  de  durada  d'aquest contracte començarà a comptar des de la data en 

què inicia els serveis i s'ha de fer per acta signada per ambdues parts.  

El termini de venciment de la vigència del contracte (incloent si escau, les pròrrogues 

previstes), totes les instal·lacions i els béns necessaris per al servei revertiran a 

l’Ajuntament. 

 

Clàusula 8ª. Acreditació de l’aptitud per contractar. 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin declarades culpables en 

prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 

1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 

 

a. Els empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document 

de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les 

quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic 

que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 

 

b. Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió 

Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de 

l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un 

certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 

disposicions comunitàries d'aplicació. 

 

c. Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 

Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la 

qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. 

 

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 

prohibicions per a contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de 



Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre podrà realitzar-se: 

 

a. Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i 

quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 

substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, 

notari públic o organisme professional qualificat. 

 

b. Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta 

possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, es podrà també 

substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 

3. La solvència de l’ empresari 

 

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari S’HAURÀ D’ACREDITAR  per 

un o varis dels mitjans següents: 

 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi 

el contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació 

a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això, a 

l'establert reglamentàriament. 

 

b) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici 

econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per 

import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el 

procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert 

reglamentàriament. 

3.2. La solvència tècnica, que s’acreditarà amb l’aportació de la següent 

documentació: 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o 

treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 

sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest 

certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats de control de 

qualitat. 

c) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de 

l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. 

d) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de 

subcontractar. 



 

TÍTOL II.CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A PRESTAR. 

Clàusula 9ª. Organització de la Llar d’Infants. 

El nombre màxim de les places de la llar d’infants és 41 PLACES. La Llar d’Infants 

Municipal “Les Monges” disposarà com a màxim de tres aules, d’acord amb la següent 

distribució: 

-Aula de nadons (1), amb vuit infants. 

-Aula 1-2 anys (1), amb tretze infants. 

-Aula 2-3 (1), amb 20 infants cadascuna. 

L’Ajuntament podrà modificar d’ofici o a instància de l’adjudicatari les agrupacions 

indicades anteriorment, amb la finalitat de mantenir una oferta equilibrada per grups 

d’edat. 

Així mateix, l’Ajuntament prèvia tramitació del corresponent expedient de modificació, 

podrà determinar en tot moment, la proporcionalitat del professorat adequat en relació 

a les necessitats dels grups d’alumnes i a les activitats. 

Si per necessitats del servei i prèvia aprovació de l’Ajuntament, cal obrir una segona 

aula de dos a tres anys, es procedirà a l’aprovació del corresponent expedient de 

modificació contractual; en aquest supósit, els preus del servei es determinaran tenint 

en compte l’oferta econòmica de l’adjudicatari en el referent a les despeses de 

personal. 

Clàusula 10ª. Mitjans personals. 

1.-La Llar d’infants haurà de comptar amb un nombre mínim de professionals en 

presència simultània igual al nombre de grups en funcionament més un, incrementat 

en un de més per cada tres grups. Per tant, si la Llar d’infants disposa de tres (3) grups 

haurà de comptar amb cinc (5) professionals amb la titulació acadèmica següent: 

-Un/a mestre/a, que farà les funcions de director/a. 

-Quatre (4) educadors, amb la titulació de tècnics superiors en educació infantil, o amb 

qualsevol altre títol declarat equivalent. 

2.- Pel que fa als serveis complementaris de permanències i de menjador/cuina, 

respectivament, l’adjudicatari haurà d’especificar en la seva oferta la forma de 

prestació d’aquest servei i la proposta de preus. El preus proposats tindràn com a límit: 

Servei menjador i berenar: 130,00 Euros al mes. 

Cost del menjador esporàdic: 7,00 Euros al dia. 

Abonament cost berenar esporàdic: 3,00 Euros al dia. 

Servei d’acollida: 



Abonament hora extra diària: 50,00 Euros/mes.  

Cost d’una hora extra esporádica: 5,00 Euros/hora. 

Cost hora extra migdia lactants: 35,00 Euros/mes. 

S’ha de tenir en compte que el percentatge de mitjana de nens per menjar és de 25 

nens. 

Per prestar el servei de cuina s’ha d’utilitzar la cuina de la llar d’infants municipal. 

3.- Tot el personal del que disposi l’empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat 

tècnica, titulació i formació necessària per dur a terme l’objecte del contracte, d’acord 

amb els criteris establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

4.- L’adjudicatari proposarà a l’Ajuntament la persona que exercirà el càrrec de director 

del centre. 

Clàusula 11ª.- Personal adscrit al servei de la Llar d’infants. 

1.- Tot el personal empleat per a la prestació del servei de la Llar d’infants dependrà 

laboralment del contractista, sense establir-se cap vincle laboral ni funcionarial entre 

aquell i l’Ajuntament. 

2. -En el cas dels serveis complementaris neteja, manteniment, altres amb aquest 

caràcter, l’adjudicatari podrà subcontractar una altra empresa per a realitzar el servei, 

quedant sempre exclosos d’aquesta norma els serveis educatius essencials. 

 

En tot cas la subcontractació només podrà efectuar-se sobre prestacions accessòries. 

 

3.- L’adjudicatari haurà de facilitar a l’Ajuntament, a l’inici de la prestació del servei, la 

relació de personal, juntament amb les seves funcions i titulacions.  

 

4.-Qualsevol modificació en la relació inicial de personal serà comunicada a 

l’Ajuntament, aportant les noves dades de personal, juntament amb les funcions i 

titulacions. 

 

5.-L’adjudicatari haurà de garantir el cobriment de les absències del seu personal 

docent de forma immediata. Dins de la seva proposta de gestió, presentarà el sistema 

previst de substitucions d’urgència d’aquest personal. 

 

7.-L’adjudicatari serà responsable davant l’Ajuntament de les faltes comeses pels seus 

empleats durant la prestació del servei i estarà obligat a reparar-les, sens perjudici de 

les sancions que corresponguin en cada cas concret. 

 

8. L’adjudicatari haurà de complir totes les disposicions legals vigents en matèria fiscal, 

administrativa i laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals i seguretat 

i salut laboral, així com la normativa interna del sector que reguli l’objecte del 

contracte. 

 



9. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del concessionari o la infracció de 

les disposicions legals vigents sobre seguretat per part del personal tècnic designat 

per ell no implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà requerir 

que el concessionari acrediti documentalment el compliment de les seves obligacions. 

 

10. L’adjudicari absorbirà preferentment mà d’obra desocupada de caràcter local, o en 

el seu defecte, de caràcter comarcal, mitjancant l’oficina de treball corresponent. 

 

Clàusula 12ª. Servei educatiu a prestar a la Llar d’Infants. 

 

1.El servei de la Llar d’Infants es prestarà de forma continuada i sistemàtica als 

diferents grups d’infants, amb la freqüència diària que assenyalara l’Ajuntament, 

distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant onze mesos l’any. 

 

L’ horari del servei de llar d’infants és el següent: 

8,30 hores a 12:30 hores. 

15:00 hores a 17:30 hores. 

 

L’ horari de menjador és el següent: 

12:30 hores a 15:00 hores. 

 

L’horari del servei d’acollida, sempre en virtut de la demanda sol·licitada és el següent: 

 

Matí: 7:30 a 8:30. 

Tarda: 17:30 a 18:30 hores. 

Migdia: 12:30 a 13:00. 

 

2. Per a cada curs acadèmic s’haurà de definir la programació dels serveis educatius 

que oferirà el centre. La programació haurà de respectar els límits raonables de 

permanència diària dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies 

educatives i dels objectius que es pretenen assolir. 

 

3. A la Llar d’Infants es constituirà un Consell de participació, el qual tindrà la 

composició i funcions establertes pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 

regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

 

Clàusula 13ª. Calendari, horari i serveis complementaris. 

 

1.El període d’obertura del centre serà des de l’1 de setembre fins el 31 de juliol. 

 

2. En el període de  vacances de Nadal i Setmana Santa i pel que fa als dies de lliure 

disposició, l’obertura de la Llar d’Infants serà la que determini el Consell Escolar abans 

de la finalització de cada curs i es donarà compte a l’Ajuntament d’aquest calendari. 

 

3.La Llar d’Infants romandrà oberta de 8:30 – 17,30 hores. 

 

4. En cap cas els infants podran estar més de 8 hores a la Llar d’Infants. 



5. Hi haurà un servei de menjador; aquest servei es realitzarà a la cuina pròpia de la 

Llar d’infants. 

6. En tot cas, el contractista haurà de disposar de personal qualificat per atendre les 

necessitats del servei de menjador així com per a prestar el servei de permanències. 

 

 

 

TÍTOL III. ASPECTES ORGANITZATIUS I PEDAGÒGICS DE LA LLAR D’INFANTS. 

 

Clàusula 14ª. Aspectes organitzatius. 

 

L’adjudicatari haurà de garantir els aspectes organitzatius següents: 

 

-La Llar d’Infants haurà de disposar d’un Projecte Educatiu de Centre que es fonamenti 

en una visió global, pluralista i integradora i que haurà d’incloure el projecte lingüistic 

del centre.  Aquest projecte serà elaborat per l’equip docent de la Llar d’Infants i 

aprovat pel Consell Escolar. 

 

-L’equip docent haurà d’elaborar i aprovar un projecte curricular de centre basat en les 

orientacions vigents per a l’etapa d’educació infantil de primer cicle. 

 

 

Clàusula 15ª. Aspectes pedagògics. 

 

1.-L’adjudicatari haurà de garantir els aspectes pedagògics següents: 

 

-S’establirà un sistema de comunicació diària amb les famílies per informar-los de 

qualsevol fet remarcable o incidència i per poder rebre comentaris o indicacions per 

part de les famílies. 

 

-El director/a del centre es reunirà al menys un cop al mes amb el Regidor Municipal 

delegat en la matèria de la Llar d’Infants per fer-ne el seguiment. 

 

2.-Les qüestions relatives al funcionament de la Llar d’Infants seran resoltes per 

l’Ajuntament amb l’informe previ de la direcció del centre. 

 

3.-Periòdicament es faran reunions entre membres de l’Ajuntament i la direcció del 

centre per tractar de les incidències i necessitats que sorgeixen en la prestació del 

servei. 

 

 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÓMIC D’AQUEST SERVEI.   

 

Clàusula 16ª. Finançament del servei. 

 

 

El finançament del servei es realitzarà per part de l’Ajuntament de la següent manera: 

 



-Prestació del servei de llar d’infants que comporta despeses de: 

 

- Neteja i manteniment ordinari de tot el conjunt de les instal·lacions, tant de l’edifici 

com les de l’espai exterior (inclosa la jardineria), les de manteniment preventiu i 

correctiu (petites reparacions), quota anual de connexió de l’edifici a una central 

d’alarmes i altres despeses derivades de l’aplicació de les disposicions jurídiques i 

administratives vigents. 

 

-Despeses de caràcter tributari. 

 

-Despeses de material pedagògic i didàctic (jocs, joguines). 

 

-Despeses de subministraments de serveis: electricitat, telèfon, gas i altres, existents a 

les dependències adscrites a la prestació dels serveis contractats. 

 

-Assumir els costos de manteniment dels electrodomèstics, i altres béns d’equipament, 

així com les despeses per la compra d’utillatge, per a l’ús del menjador i altres 

despeses que es derivin de l’utilització d’aquest servei. 

 

-Altre material relacionat amb la cura dels infants d’acord amb les directrius de 

l’Ajuntament. 

  

Aquesta prestació es finançarà amb l’aportació de l’Ajuntament, atenent al preu 

d’adjudicació. 

 

-Prestació del servei de menjador ,berenar i acollida. 

 

Que comportarà les despeses de: 

 

1.-Cuiner/a. 

2.- Els aliments. 

 

Aquesta prestació es finançarà amb les tarifes proposades i aprovades per 

l’Ajuntament per aquests serveis, que es recaptaran directament per l’adjudicatari. 

 

-Prestació d’activitats complementàries. 

 

Aquestes activitats es finançaran amb les tarifes proposades per la direcció del centre, 

aprovades al començament del curs per l’Ajuntament, que es recaptaran directament 

per l’adjudicatari. 

 

Per la qual cosa aquest servei de llar d’infants tindrà el següent finançament: 

 

-Aportació de l’Ajuntament. 

-Aportacions dels pares pel que respecta al servei de menjador, berenar, acollida i 

activitats complementàries, que es recaptaran directament per l’adjudicatari. 

 

 



Clàusula 17ª. Retribució de l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari percebrà com a retribució per cada curs escolar: 

 

-La quantitat que indiqui en la seva proposta econòmica. 

-Les quantitats corresponents als serveis complementaris: menjador, berenar, acollida 

i activitats complementàries. 

 

Clàusula 18ª. Despeses d’explotació. 

 

Seran a càrrec del contractista adjudicatari les despeses següents: 

 

-Despeses de personal, inclòs el seu vestuari. 

 

-Neteja i manteniment de tot el conjunt de les instal·lacions, tant de l’edifici com les de 

l’espai exterior (inclosa la jardineria), les de manteniment preventiu i correctiu (petites 

reparacions), costos de manteniment d’electrodomèstics i altres béns d’equipament, 

així com les despeses per la compra d’utillatge, quota anual de la connexió de l’edifici 

a una central d’alarmes i altres despeses derivades de l’aplicació de les disposicions  

jurídiques i administratives vigents. 

 

-Despeses de caràcter tributari. 

 

-Despeses de material pedagògic i didàctic (jocs, joguines). 

 

-Despeses de subministraments de serveis: electricitat, telèfon, gas i altres existents a 

les dependències adscrites a la prestació dels serveis contractats. 

 

-Altre material relacionat amb la cura dels infants d’acord amb les directrius de 

l’Ajuntament. 

- Servei de menjador i acollida: Pel que respecta a aquests serveis es cobriran per les 

tarifes dels pares, sempre que el nº de sol·licituds siguin un mínim d’un 15%. 

 

Clàusula 19ª: Liquidació anual. 

 

Al final de cada curs escolar, el contractista presentarà a l’Ajuntament una liquidació 

pel que respecta a la prestació del servei de menjador, acollida i activitats 

complementàries. 

 

TÍTOL V.- UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER PART DE 

L’AJUNTAMENT.  

 

Clàusula 20ª Utilització de les instal·lacions per part de l’Ajuntament. 

 



L’Ajuntament podrà utilitzar, fora de l’horari lectiu, les instal·lacions de la Llar d’Infants 

per a la realització de les activitats que estimi pertinents, amb l’assabentat previ de 

l’adjudicatari. 

 

Per altra part, l’Ajuntament podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions 

objecte d’aquest contracte. 

 

TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

Clàusula 21ª: Modificació del contracte. 

 

1.L’Ajuntament podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del 

servei contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris del servei, sempre 

que l’import total de l’incremment no superi el màxim establert per la normativa 

d’aplicació, és a dir, un 10% de l’import d’adjudicació segons la normativa vigent.  

  

2.Si els acords que adopta l’Ajuntament en relació al desenvolupament del servei no 

tenen transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó 

del seu compliment. 

 

TÍTOL VII. DRETS I OBLIGACIONS DELCONTRACTISTA ADJUDICATARI. 

 

Clàusula 22ª. Drets del contractista adjudicatari. 

 

L’adjudicatari té, a més dels drets que es derivin del que estableixen les altres 

clàusules d’aquest plec, els drets següents: 

 

1.-Rebre la retribució econòmica que correspongui per la prestació del servei. 

 

2.-Utilitzar les dependències municipals de la Llar d’Infants, situada al carrer Pittaluga 

de la Riera de Gaià. 

 

3.-Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei. 

 

Els drets que el contracte atorga a l’adjudicatari no podran cedir-se a tercers. 

No obstant això, el contractista adjudicatari podrà contractar amb tercers prestacions 

accessòries, de les quals en serà l’únic responsable davant l’Ajuntament. 

 

Clàusula 23ª. Obligacions dels contractista: 

 

Les obligacions del contractista, pel que fa a la prestació d’aquest servei, són les 

següents: 

 

1.-Prestar el servei amb continuïtat i regularitat i garantir als particulars el dret a 

utilitzar-lo en les condicions establertes en aquest plec de clàusules mitjançant 

l’abonament de la contraprestació econòmica prevista a les tarifes aprovades. 

 



2.-Aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a la correcta 

prestació del servei de la Llar d’Infants. 

 

3.-Prestar el servei d’acord amb l’establert en el present plec de clàusules, el Decret 

282/2006, de 4 de juliol abans esmentat i normativa concordant i l’oferta presentada i 

acceptada, directament i amb continuïtat i regularitat. 

 

4.-En cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari contractista haurà de prestar el servei 

fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió, fins un màxim de 6 mesos. 

 

5.-Mantenir les instal·lacions en bon estat d’higiene i conservació. 

 

6.-Reposar i mantenir el material inventariable lliurat per l’Ajuntament. 

 

7.-Formalitzar una pòlissa d’asseguranca de responsabilitat civil pels danys a tercers 

que es puguin derivar de l’estat i ocupació de l’immoble, del funcionament de les 

instal·lacions i serveis i del desenvolupament de l’activitat, amb una cobertura mínima 

de 400.000,00Euros. 

 

8.-Formalitzar una pòlissa d’assegurança d’accidents que comprengui tots els infants 

durant la totalitat del temps de funcionament del centre. 

 

9.-Atendre les instruccions que l’Ajuntament pugui facilitar-li sobre el funcionament del 

servei. 

 

10.-Informar l’Ajuntament sobre la prestació del servei i atendre puntualment les 

demandes d’informació que aquell li formuli. 

 

11.-Presentar a l’Ajuntament, en els terminis que s’assenyalen, la següent 

documentació: abans del 15 de juliol i referit al curs següent, proposta de programació 

general. 

. 

12.-Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de 

seguretat i higiene en el treball i de prevenció de riscos laborals.  

 

13.-Indemnitzar a l’Ajuntament o a tercers pels danys que s’ocasionin a causa del 

funcionament del servei de la Llar d’Infants. 

 

14.-No alienar ni gravar els béns afectes a aquest servei. 

 

15.-Presentar a l’Ajuntament la documentació que li sigui requerida en relació a la 

prestació del servei objecte d’aquest contracte. 

 

16.-Acceptar en cas de força major o en situacions d’emergència, la direcció de 

l’Ajuntament fins al restabliment de la normalitat. 

 



17.-No utilitzar el nom ni la imatge interna o externa de la instal·lació amb motius 

publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’adjudicatari, sense que ho autoritzi 

prèviament i de forma expressa l’Ajuntament. 

 

18.-Indicar en la documentació donada als pares de la Llar d’Infants, sempre el  

caràcter municipal de l’escola amb el seu escut i el logo de l’empresa adjudicatària. 

 

19.- Presentar els deus primers dies de cada trimestre els TC2 de les persones 

contractades per prestar aquest servei. 

 

 

TÍTOL VIII.- DRETS, POTESTATS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. 

  

Clàusula 24ª: Drets de l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament té els següents drets i les potestats següents: 

 

1.-Atorgar a l’adjudicatari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei 

degudament. 

 

2.-Intervenir i fiscalitzar en tot moment el servei mitjançant el personal que es designi a 

aquest efecte. 

 

Clàusula 25ª. Potestats de l’Ajuntament. 

 

1.-Direcció i control del servei de la Llar d’Infants, en virtut del qual, pot modificar-lo i 

suprimir-lo. 

  

El responsable d’aquesta direcció i control de la prestació d’aquest servei és el 

Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de la Riera de Gaià. 

 

2.-Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi sobre el 

servei objecte d’aquest servei, prèvia audiència del contractista. 

 

3.-Fiscalitzar la prestació d’aquest servei. A aquest efecte, podrà inspeccionar el 

servei, les instal·lacions i l’edifici, i la documentació relacionada amb l’objecte d’aquest 

contracte, i dictar les ordres per mantenir o restablir el nivell de les prestacions. 

 

4.-Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en que no el presti o 

no el pugui prestar l’adjudicatari per circumstàncies que li siguin o no imputables. 

 

5.-Imposar al contractista-adjudicatari les sancions pertinents per raó de les infraccions 

que hagi comès en la prestació del servei. 

 

6.-Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament. 

 

Clàusula 26ª. Obligacions de l’Ajuntament. 

 



L’Ajuntament té les obligacions següents: 

 

1.-Posar a disposició del contractista adjudicatari els béns i instal.lacions municipals 

adscrits a la Llar d’Infants. 

 

2.-Pagar al contractista adjudicatari les aportacions econòmiques corresponents a la 

prestació del servei per aquest. 

. 

 

TÍTOL  IX. ASPECTES JURÍDICS DE L’ ADJUDICACIÓ.   

 

Clàusula 27ª. Relacions contractuals del concessionari.Subrogació del personal. 

 

1.-Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que 

adopti  l’adjudicatari amb motiu de la prestació de serveis de la Llar d’infants serà pel 

seu compte i risc, sense que en cap cas impliqui cap relació directa o subsidiària amb 

l’Ajuntament. 

 

2.-La participació en aquesta licitació implica l’acceptació per part de les empreses que 

hi concorrin l’obligació d’assumpció del personal adscrit al servei, en la forma i amb els 

requisits establerts en el Conveni del Sector aplicable a Catalunya, vigent en el 

moment de l’adjudicació del contracte. 

 

3.- El personal destinat a la prestació del servei dependrà exclusivament de 

l’adjudicatari. Per tant, aquest tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat 

de patró i haurà de complir les disposicion vigents en matèria laboral i les altres 

disposicions vigents en matèria de seguretat i higiene en el treball, referides al 

personal al seu càrrec. 

Així mateix, en compliment de la Disposició Addicional primera del Reial Decret-Llei 

20/2012, de 13 de juliol, de mesures, per garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat , i dels criteris i instruccions emesos pel Ministeri d’Hisenda 

i Administracions Públiques per a l’aplicació d’aquest Reial Decret-Llei, s’estableix, de 

manera explícita, que els treballadors destinats a aquest servei per l’adjudicatari en 

cap cas tindran una relació laboral amb l’Ajuntament. 

 

3.- L’adjudicatari ha d’acreditar el compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de 

riscos laborals i del reglament que la desenvolupa del personal adscrit a aquest 

servei.Així mateix ha de complir amb el procediment de coordinació d’activitats 

empresarials que marca l’article 24 d’aquesta llei aportant la documentació necessària 

a tal efecte: 

 

-Relació i dades dels treballadors que prestaran el servei (TC2). 

-Acreditació de la modalitat preventiva adoptada. 

-Certificats de formació. 

-Avaluació de riscos laborals específics de l’activitat contractada. 

 

Clàusula 28ª. Danys causats a conseqüència de la prestació del servei. 

 



El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 

perjudicis, directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 

o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 

personal al seu càrrec, o d’una organització del servei deficient. 

 

El contractista haurà de reparar les propietats i els serveis públics o privats que resultin 

danyats, restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els 

danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria. 

 

Sera obligació del concessionari indemnitzar els danys que s’originin a tercers a 

conseqüència del servei de la Llar d’Infants. 

 

Clàusula 29ª. Extinció del contracte. 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 223 i 225 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per 

l’òrgan de contractació, d’ofici o instància del contractista. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es conficarà la garantia 

definitiva, sense perjuici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l’administració, en el que excedeixin de l’import de la garantia. 

 

 

Clàusula 30ª. Reversió de béns, instal·lacions i mobiliari. 

 

1.Tots els béns, instal·lacions i mobiliari adscrits a la Llar d’infants, inclosos els 

aportats pel contractista adjudicatari per la prestació del servei, revertiran a 

l’Ajuntament en perfecte estat de conservació i lliures de qualsevol càrrega quan 

s’extingeixi aquesta realció contractual per qualsevol causa. Incloses les millores per 

obres realitzades a càrrec del contractista adjudicatari sense que es pugui demanar 

contraprestació. 

 

2.Quan finalitzi el termini contractual, el servei revertirà a l’Ajuntament de La Riera de 

Gaià. 

 

TÍTOL X. BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ADSCRITS A LA LLAR 

D’INFANTS MUNICIPAL LES MONGES. 

 

Clàusula 31ª. Béns i instal·lacions municipals adscrits a la Llar d’Infants. 

 

Per a la prestació d’aquest servei de la Llar d’Infants de la Riera de Gaià, l’Ajuntament 

posarà a disposició del contractista adjudicatari l’edifici, instal·lacions i material 

destinat a tal servei, emplaçat al Carrer Pitaluga de la Riera de Gaià. 

 

En el contracte es consignarà una relació completa i detallada dels béns, instalacions i 

mobiliari adscrits a la Llar d’Infants i que es lliuraran al contractista adjudicatari en el 

moment de formalitzar el contracte. 



 

TÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA CONCESSIÓ.  

 

Clàusula 32ª. Infraccions i sancions. 

 

1.-Les infraccions en que incorri el contractista es classifiquen en molt greus, greus i 

lleus. 

 

a) Tindran la consideració d’infraccions molt greus. 

 

-La paralització o interrupció de la prestació del servei per més de 48 hores. 

 

-La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei amb incompliment 

reiterat de les condicions establertes al Reglament regulador del mateix. 

 

-La no dotació del personal necessari per la prestació del servei en les degudes 

condicions. 

 

-Retard sistemàtic en els horaris de prestació del servei. 

 

-Incompliment reiterat de les ordres escrites que sobre una mateixa questió referent a 

la prestació del servei es donin des de l’Ajuntament. 

 

-Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social respecte al personal 

adscrit al servei de la Llar d’Infants. 

 

-L’ús de la Llar d’infants per a tasques diferents a les establertes. 

 

-Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la salut dels 

infants usuaris del servei. 

 

-L’aplicació de tarifes per import diferent a l’autoritzat o la seva alteració, sense 

autorització de l’Ajuntament. 

 

-La liquidació, amb ànim fraudulent, de les tarifes de forma incorrecte. 

 

-L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de l’Ajuntament. 

 

-El tracte incorrecte vers els usuaris del servei i les famílies del mateixos. 

 

-La reiteració d’infraccions greus. 

 

b) Tindran la consideracio d’infraccions greus: 

 

-La interrupció en la prestació del servei per un termini no superior a 48 hores. 

 

-No disposar dels materials i elements necessaris per a prestar el servei. 

 



-No mantenir en bon estat de neteja i conservació el material adscrit a la prestació 

d’aquest servei. 

 

-L’incompliment dels horaris establerts en aquest plec de clàusules. 

 

-La realització de canvis en el servei sense disposar de l’autorització de l’Ajuntament. 

 

-La reiteracio d’infraccions lleus. 

 

c) Tindràn la consideracio d’infraccions lleus totes les no previstes anteriorment i que 

signifiquin una vulneracio d’alguna de les condicions establertes al present plec de 

clàusules i al Reglament intern, amb perjudici lleu del servei. 

 

2.-Les sancions que l’Ajuntament podrà imposar al concessionari seran les següents: 

 

a) Per les infraccions molt greus, multes de 2.000,00 a 4.000,00€, o la resolució del 

contracte. 

 

b) Per les infraccions greus, multes de 1.000,00 a 2.000,00€. 

 

c) Per les infraccions lleus, multes fins a 1.000,00€. 

 

 

3.-Els imports de les multes que es puguin imposar es podran fer efectius mitjancant 

compensació. En tot cas, la imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat de 

danys i perjudicis, ni la possible resolució del contracte. L’Ajuntament podrà exigir en el 

seu cas la indemnització corresponent i fer-ho si s’escau, per via de constrenyiment. 

 

TÍTOL XII. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  

 

 

Clàusula 33ª. Procediment i forma d’adjudicació. 

 

 

El contracte del servei s’adjudicarà pel procediment obert, amb valoració dels criteris 

establerts en el plec de clàusules, tràmit ordinari, de conformitat amb el que disposen 

els articles 109 i 110 i 138 i ss. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

L’adjudicació recaurà en el licitador que en el seu conjunt presenti la proposició més 

avantatjosa per a l’Ajuntament, tenint en compte els criteris establerts en aquest plec 

de clàusules, i sense perjudici del dret de l’administració a declarar- lo desert. 

 

Clàusula 34ª: Publicitat de la licitació. 

 



La licitació es farà pública mitjancant anuncis al Diari Oficial de la Generalitat, al 

Butlletí Oficial de la Província,  a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de 

la Casa Consistorial. 

 

Clausula 35ª: Mesa de Contractació. 

 

La Mesa de Contractació, d’acord amb allò que estableix el punt 10 de la Disposició 

Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida per un membre de la 

Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a secretari un funcionari de la 

Corporació. N’han de formar part, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el 

Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuida la funció d’assessorament jurídic, i 

l’Interventor, com també els altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal 

funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes 

d’aquesta. 

 

Conformen la Mesa de Contractacio els membres següents: 

 

-Alcalde-President, que actuarà com a President de la Mesa. 

-La Secretària-Interventora, que actuarà com a Vocal. 

-El Regidor d’Educació, Benestar Social i Joventut. 

-El Regidor Esports, Sanitat i Serveis. 

-El Regidor d’Urbanisme, Transparència i Noves Tecnologies. 

 

 -Un/a funcionri/ària de l’Ajuntament de la Riera de Gaià actuara com a Secretaria de 

la Mesa. 

 

Clàusula 36ª. Presentació de les ofertes. 

 

Les proposicions per optar a aquesta licitació es presentaran al Registre General de   

l’Ajuntament de la Riera de Gaià dins del termini de QUINZE DIES NATURALS a 

comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona, DOGC, i en el Perfil de contractant, en hores 

d’oficina, en la forma següent: 

 

Sobre número “A”.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

Un sobre tancat en el qual es farà constar el nom i les dades del licitador, la signatura 

de qui presenti l’oferta i la inscripció següent: 

 

-Es farà per l’aportació inicial de documentació mitjançant declaració responsable, que 

es presentarà conforme a l’ANNEX I, d’aquest Plec de clàusules. 

 

-Dins d’aquest sobre es presentarà la documentació que acrediti la solvència tècnica, 

que s’acreditarà amb l’aportació de la següent documentació: 

 



a)Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que 

inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o 

treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 

sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest 

certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 

 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

l'empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats de control de 

qualitat. 

 

c)Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de 

l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. 

 

d) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de 

subcontractar. 

 

 

Sobre número “B” - Un sobre tancat en el que es fara constar el nom i les dadesdel 

licitador, la signatura de qui presenti l’oferta i la inscripció següent: 

 

“Documentació específica per optar a la licitació del contracte del servei de la 

Llar d’Infants de la Riera de Gaià “Les Monges” 

 

En aquest sobre s’inclouran aquells documents que siguin necessaris per a la 

valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor. En particular s’hauran 

d’incloure els següents: 

 

 A)Gestió de la Llar d’Infants “Les Monges”. 

 

-Memòria relativa a l’experiència en la gestió i/o treball en serveis educatius. La 

memòria inclourà el curriculum vitae de l’entitat. 

-Proposta de projecte educatiu pedagògic de la Llar d’Infants. 

-Proposta de projecte curricular. 

-Proposta organitzativa amb la descripció del personal amb les titulacions. 

-Proposta de servei de menjador amb una memòria del règim alimentari dels nens i 

preus per prestació d’aquest servei. 

-Proposta de pla d’acollida i preus per aquest servei. 

-Proposta de millores amb respecte al plec de clàusules. 

 

B)Manteniment del Centre. 

 

-Neteja de l’immoble, especificant l’execució del mateix de forma diària, mensual o 

anual. 

 

-Manteniment de les instal·lacions. 

 

 



Sobre número “C”- Oferta econòmica. 

 

Es presentarà atenent a l’Annex II, d’aquest plec de clàusules. 

 

 

 

Clàusula 37ª: Obertura de proposicions. 

 

 

Rebuts els sobres a la Secretària d 'aquest Ajuntament es reunirà la Mesa per 

qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma. A aquest efecte, el 

president ordenarà l'obertura del sobre "A". 

 

Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació 

presentada, ho comunicarà per escrit mitjançant notificació o per mitjans telemàtics als 

interessats, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors les 

corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de Contractació, amb advertència 

d'exclusió definitiva del licitador si en el termini concedit no procedeix a la subsanació 

de la documentació. Posteriorment es procedirà en acte públic a obertura del sobre 

"B". 

 

 

INFORMES TÈCNICS. 

 

Un cop adoptat l'acord sobre admissió definitiva dels licitadors i obert el sobre "B" en 

acte públic el dia que s’indiqui, la Mesa de Contractació entregarà a l'òrgan encarregat 

de la seva valoració la documentació continguda en aquest. 

 

 

L'òrgan encarregat de realitzar la valoració serà un Comitè d'Experts, el qual estarà 

composat per: 

 

 

-La directora de l'Escola Montoliu o persona que substitueixi a aquesta. 

 

-Una persona designada pel Departament d'Ensenyament de l’àmbit de la Inspecció. 

 

-Una persona que treballi en una Administració Local, en aquest àmbit d’Escoles 

Bressols, amb la titulació adequada per fer aquest tipus de valoracions. 

 

Aixecarà acta del resultat la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal o 

personal que la substituexi. 

 

Aquest Comitè tindrà un termini de cinc dies hàbils per efectuar la valoració del 

contingut del sobre "B". 

 

Obertura de les proposicions econòmiques. 



 

 

Amb anterioritat a l'acte d'obertura del Sobre “C” s'ha de lliurar, si s'escau, la valoració 

realitzada pel Comitè d'Experts a la Secretària de la Mesa de Contractació. 

 

A continuació, en acte públic,s’obrirà el sobre referent a la OFERTA ECONÒMICA. La 

ponderació assignada als criteris valorats pel comitè d'experts es donarà a conèixer en 

acte públic d'obertura d'aquest Sobre. 

 

 

Clàusula 38ª: Valoració de les proposicions: 

 

En la mateixa sessió o en una altra que es convocarà passades 24 hores, si s'escau, 

la Mesa emetrà un informe sobre quina proposició reuneix més avantatges per a la 

Corporació, de conformitat amb els criteris objectius que han de servir de base per a 

l'adjudicació d’aquest servei, els quals s'indiquen a continuació i que seran valorats de 

la forma següent: 

 

 

---Qualitat del projecte educatiu i de gestió: TOTAL 24 PUNTS. 

 

Per valorar aquest projecte es valoraran els següents apartats: 

 

-Memòria relativa a l’experiència o treball en serveis educatius-2 punts. 

-Proposta projecte educatiu pedagògic -5 punts. 

-Proposta projecte curricular-4 punts. 

-Programa de menjador i nutrició amb proposta de preus- 5 punts. 

-Proposta organitzativa amb la descricció del personal i titulacions-3 punts. 

-Proposta pla d’acollida amb preus-2 punt. 

-Altres millores amb les prestacions: serveis complementaris amb tarifes a cobrar als 

pares i més personal encara que sigui com assesorament extern- 3 punts.  

 

---Proposta de manteniment del centre: TOTAL 6 PUNTS. 

Per valorar aquest apartat es valorarà: 

 

-Proposta de neteja de l’edifici destinat a Llar d’Infants, especificant l’execució diària, 

mensual, anual: 3 punts 

 

-Proposta manteniment centre: reposició de jocs, compra de material d’oficina: 3 punts. 

 

 

---Oferta econòmica: TOTAL 10 PUNTS. 

 

S’avaluarà mitjançant la fórmula següent, sent: 

 

P: Puntuació. 

L: Pressupost anual del contracte (servei llar d’infants). 

O: Oferta del licitador. 



B: Oferta més baixa de les considerades. 

 

P: (L-O) X 10 / (L-B). 

 

Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el 

preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitja del total dels preus ofertats.  

 

D'acord amb l'informe anterior, la Mesa elevarà la proposta de contractació a l'òrgan 

municipal competent per a contractar, el qual podrà efectuar l’adjudicació del contracte 

a la proposició més avantatjosa, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació 

mitjançant l'aplicació dels criteris establerts en el plec de condicions económico-

administratives, o bé podrà declarar la licitació deserta. 

 

Clàusula 39ª: Requeriment de documentació. 

 

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més 

avantatjosa per qué, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en 

que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat, de disposar 

efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte conforme a l’article 64.2 delText Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, declaració 

responsable de no estar incurs en prohibició de contractar i d’haver constituiï la 

garantia definitiva que sigui procedent. 

 

Igualment, abans de la formalització del contracte, haurà d’aportar-se la pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents corresponent. 

 

Clàusula 40ª: Adjudicació. 

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte 

dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 

 

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec. 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada als candidats o licitadors i, simultàniament, es 

publicarà a la pàgina web municipal. 

 

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al 

licitador exclòs o candidats descartat interposar recurs suficientment fundat contra la 

decisió d’adjudicació. 

 

 

Clàusula 41ª: Garanties. 

 

La garantia definitiva a constituir per l’adjudicatari serà el 5% de l’import  d’adjudicació. 

La constitució de la garantia definitiva s’haurà d’acreditar en el termini de deu dies 

naturals següents a la notificació de l’adjudicació d’aquest contracte. 



 

Clàusula 42ª Formalització del contracte. 

 

L’adjudicatari formalitzarà el corresponent contracte administratiu dins del termini dels 

trenta dies següents a la data de notificació de l'adjudicació, en la data fixada per 

l'Ajuntament. 

 

El concessionari podrà instar la formalització del contracte en escriptura pública i,en 

aquest cas, es farà càrrec de les despeses derivades del seu atorgament. 

 

El contractista, a més del contracte haurà de signar el plec de clàusules 

administratives en prova de la seva acceptació i conformitat. 

 

Clàusula 43ª. Resolució del contracte. 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 223, amb excepció dels supòsits contemplats en les lletres 

d) i e); i en els establerts en l’article 286 del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l’Administració, en el qual excedeixi l’import de la garantia. 

 

Clàusula 44ª. Prerrogatives de l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament tindrà la prerrogativa de la interpretació del contracte i de la resolució 

dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

 

 

Clàusula 45ª: Jurisdicció competent. 

 

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 

divergències que es plantegin s’hauran de resoldre per la via administrativa i serà 

competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX I: 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

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

_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en 

representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, als efectes de la 

seva participació en la licitació ________________________________, davant 

________________________ 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de/d’ ___________________. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer de l’article 146 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte de 

serveis consistent en ___________________, en concret: 

 

— Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 

— Que l’empresa està degudament classificada  o, si escau, que disposa dels requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

— Que no està incurs en una prohibició per contractar que preveu l’article 60 del Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas 

d’empreses estrangeres). 

—Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 

__________________________. 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa 

referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l proposi com a adjudicatari 

del contracte o en qualsevol moment en què se’l requereixi a aquest efecte. 

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 

____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 

Signatura del declarant. 

 

 

 

 



ANNEX II: MODEL D’OFERTA ECONÓMICA: 

 

En/Na........................... amb adreça a efectes de notificacions a..............................., amb DNI 
núm............................., en representació de l'entitat............................, amb CIF 
núm....................... assabentat de l'expedient per a la contractació del servei públic de l'escola 
bressol municipal "Les Monges" de l'Ajuntament de la Riera de Gaià, per la modalitat de 
contracte de serveis, manifesta que accepta íntegrament les esmentades condicions i que es 
compromet a la prestació del servei segons l'oferta econòmica: 
 
(A)-Servei escola bressol municipal (3 aules: 41 nens) --------------- (total anual) 
 
Desglossant retribucions anuals, la qual cosa comporta sous i seguretat social: 
 
Retribució mestra/directora (1): 
Retribució de Tècnic Especialista en Educació (4): 
Altres: 
 
(B) -Servei manteniment del centre: ---------------------------------------- (total anual) 
 

TOTAL (A+B) 

 (TOTAL/ANUAL). 

 

Data: 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


