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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 
D’ABRIL DE 2018 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 23:20 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 
Coia Tenas i Martínez (s’incorpora a les 20:33) 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres  

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla, secretari. També hi assisteix el senyor Joan Méndez 
Martínez, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de data 
29.03.18 

2. Aprovació de la modificació plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de 
Mar 

3. Aprovació de l’expedient de contractació i plecs de clàusules del contracte de 
concessió de serveis per a la gestió de l’escola bressol municipal  
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4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2018 crèdit extraordinari 
finançat amb baixa de crèdit i aplicació de romanent de tresoreria per 
despeses generals 

5. Aprovació delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per al 
contracte de gestió de servei públic de recollida de residus i neteja viària 

6. Aprovació revisió de preus contracte de gestió del servei públic de recollida 
de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar 

7. Aprovació delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a 
l’addenda al conveni per a l’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) 

8. Aprovació inicial modificació del Reglament orgànic municipal 
9. Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de 

l’Estat espanyol 
10. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió donant la benvinguda als regidors, el públic 
assistent i els radiooients, que poden seguir la retransmissió d’aquest Ple gràcies 
a la feina dels tècnics de Ràdio Canet. Abans de començar aquesta sessió 
ordinària li agradaria llegir un manifest amb relació a la sentència que s’ha 
produït en el cas conegut com el de La Manada, que s’ha llegit aquesta tarda, 
durant la concentració davant de l’Ajuntament. Abans, però, excusa la presència 
de la senyora Coia Tenas Martínez, que està a punt d’arribar. A continuació, 
passa a llegir el manifest: 
 
Avui, l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat la sentència sobre el cas de la 
violació múltiple que cinc homes van perpetrar contra una noia durant les festes 
dels Sant Fermín. La condemna aplica el delicte d’abús sexual i condemna els 
agressors a només nou anys de presó, considerant així que els integrants de La 
Manada són culpables d’abús, però no d’agressió sexual. Tot i que aquest delicte 
reconeix que és un acte contra la llibertat sexual, nega que hi hagi hagut 
violència ni intimidació, una consideració jurídica aberrant pròpia d’una justícia 
amb un fort component patriarcal. 
 
La sentència de l’Audiència Provincial al cas de La Manada, sobradament 
conegut per l’ampli ressò mediàtic, posa en evidència els greus biaixos 
masclistes del sistema judicial. Condemnar amb un delicte d’abús el que va ser 
una violació múltiple de cinc homes contra una dona, posar en qüestió la no-
expressió del consentiment a mantenir relacions sexuals, negar que aquest fet 
no impliqui intimidació ni violència o qüestionar la credibilitat de la dona víctima 
d’una agressió sexual, són fets que situen la resolució judicial com un acte 
contrari a la defensa dels drets humans de les dones i que emeten un missatge 
social clarament perillós. Si la justícia no pot protegir els drets de les dones 
davant una xacra com les violències masclistes, el missatge vers les dones és 
d’absolut descrèdit del sistema judicial. I el que és pitjor, fomenta la idea que la 
responsabilitat davant de les agressions sexuals recau en els dones, en tant que 
som nosaltres les que ens hem de protegir, banalitza les violències sexuals i 
afavoreix la impunitat dels delictes. 
 
El Codi Penal tipifica els delictes d’abús sexual i agressió sexual de forma 
diferenciada i aquesta és la perversió d’origen que ha propiciat aquesta aberrant 
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sentència. Si la justícia ha de considerar com a fets rellevants davant d’una 
violació que no oferir resistència o no haver dit no és consentir ser violada, quin 
és el missatge que estem donant a les nostres dones i nenes? 
 
Per això, davant la indignació d’una resolució judicial alarmant que ve a 
legitimar les violències masclistes i sexuals, l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 
Expressem el rebuig de la condemna al cas de La Manada i denunciem el sentit 
patriarcal de la justícia amb actes que fomenten la violència institucional i la 
impunitat de les violències masclistes. 
 
Exigim l’abolició del supòsit d’abús sexual del Codi Penal que afavoreix la 
impunitat dels delictes i atempta contra la seguretat i els drets de les dones. 
 
Reclamem el valor de l’expressió afirmativa del consentiment de les dones per 
mantenir relacions sexuals. Només sí és sí. Quan no hem donat consentiment de 
forma explícita per mantenir relacions sexuals, és delicte. 
 
Volem ser lliures, no valentes! NO és NO. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 29.03.18 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta 
per part d’algun regidor. Ningú en fa cap i, s’aprova per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- MODIFICACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de febrer de 2018 va aprovar 
inicialment, conjuntament amb el pressupost municipal, la plantilla del personal al 
servei de la corporació municipal, per a l’any 2018, la qual conté els llocs de 
treball reservat a funcionaris de carrera, al personal laboral, així com el personal 
eventual. 
 
A la plantilla de la Policia Local hi ha, una plaça d’inspector, dues de sergent, set 
de caporals (dues en segona activitat) i vint-i-una d’agents (un en segona 
activitat).  
 
Atès que recentment s’ha produït la jubilació d’un caporal en segona activitat. 
 
Atès que segons informa el cap accidental de la Policia Local, organitzativament 
per donar cobertura a les necessitats de la Plantilla, és més convenient cobrir 
aquesta vacant amb un efectiu amb la categoria d’agent. 
 
Vist l’informe emès pel cap accidental de la Policia Local, en data 13 d’abril, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 16 d’abril, que 
consta a l’expedient. 
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Atès que la plaça de caporal s’havia consignat a jornada completa i per tot l’any 
2018, en el vigent pressupost ordinari, hi ha consignació suficient per assumir 
aquesta modificació de plantilla; a més a més tenint en compte les bosses de 
vinculació actualment no cal fer modificació pressupostària per assumir les 
despeses que generarà la cobertura del lloc de treball d’agent. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 19 d’abril de 
2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb 
la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal, consistent 
en: 
1.- L’amortització de la plaça de caporal de la plantilla de personal funcionari de 
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local: 
caporal. 
2.- La creació una plaça d’agent de la plantilla de personal funcionari de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local: agent. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze dies 
als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-
se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten reclamacions, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre les al·legacions i 
procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació de la plantilla de personal, 
trametre còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el 
termini de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC. 
 
QUART.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com 
annex número 1 dels presents acords. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que davant la jubilació d’un caporal de la Policia 
Local en segona activitat, i per donar cobertura a les necessitats d’aquest cos, 
avui es porta a aprovació aquesta modificació de plantilla amb la cobertura 
d’aquesta vacant, però no amb la mateixa categoria, sinó amb una categoria 
d’agent. La plaça ja està dotada pressupostàriament i, per tant, no cal fer cap 
modificació. 
 
3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES 
DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de desembre de 2013, va 
acordar adjudicar el contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol 
municipal, a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai pel preu de 
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2.341.723,73 €, exempt d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
i al plec de clàusules tècniques particulars (PCAP i PCTP), així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals van ser acceptades 
per l’Ajuntament. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2014 es va formalitzar el contracte amb la 
Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, establint-se en la seva 
clàusula tercera un termini d’execució des de l’1 de febrer de 2014 fins al 31 de 
juliol de 2018. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament iniciar una nova licitació per a la 
contractació d’aquesta concessió de serveis ja que no es disposa dels mitjans 
humans necessaris per poder prestar-lo de forma directa. 
 
Vista la memòria justificativa de la necessitat del servei i idoneïtat del contracte 
redactada perla tècnica d’educació municipal. 
 
Vist l’informe emès en data 18 d’abril de 2018 per la tècnica d’Educació 
municipal en relació a l plec de prescripcions tècniques particulars, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe referent a la legislació aplicable i el procediment a seguir emès en 
data 18 d’abril de 2018 per la cap del servei de secretaria i conformat pel 
secretari municipal, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada núm. 38/2018, emès en data 19 
d’abril d’enguany, per l’interventor municipal, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de la 
Corporació, ja que el valor estimat del contracte puja la quantitat  de 
2.889.645,80 
€, i per tant, supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i 
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de 
l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat 
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de 
ser publicat en el perfil del contractant”. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques particulars reguladores del procediment obert per a la contractació de la 
concessió de serveis per a la gestió de l’escola bressol municipal i tenint en 
compte allò que es disposa a la la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
pel Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi 
derogat, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), pel plec de clàusules administratives generals, en tot allò que no 
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contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la 
resta de normativa legal aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 19 d’abril de 
2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, de conformitat amb 
la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet 
Rovira, cinc en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació de la concessió de serveis per 
a la gestió de l’escola bressol municipal de Canet de Mar, fixant-se el pressupost 
base de licitació del contracte en 471.271,51 €, per a tota la durada inicial del 
contracte, això és 2 anys. De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 20 
apartat Ú paràgraf 9è, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, aquest servei es troba exempt d’IVA. 
 
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al perfil de contractant segons 
allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP. 
 
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques particulars, que haurà de regir l’esmentada contractació, 
els quals s’annexen al present acord. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa de 79.266,02 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 51 32310 22799 del pressupost municipal per a l’any 2018 
(RC núm. 3208). L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en 
concret: 
 

-Exercici 2019 236.356,53 € 
-Exercici 2020 155.648,96 € 

 
Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui el present acord a la Intervenció municipal als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora 
alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i 
formalització de la present resolució. 
 
ANNEXOS 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 
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XXXIII. INTERVENCIÓ DEL SERVEI ................................................................ 33 
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XLIII. LLENGUA .......................................................................................... 37 
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I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. És objecte del present plec la contractació de la gestió indirecta del servei 
públic d’escola bressol municipal, d’acord amb la descripció i requeriments 
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
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La present contractació no es fracciona en lots doncs, tal i com es desprèn de la 
memòria justificativa redactada per la tècnica d’Educació, els diferents serveis 
formen part d’un mateix projecte educatiu del centre (PEC) i com a tal s’entén com 
una unitat de treball que cal que tingui la mateixa línia educativa i pedagògica. 
 
2. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel plec de prescripcions tècniques 
particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret 
817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de 
clàusules administratives generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, 
aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per la resta de normativa 
legal aplicable i pel document en què es formalitzi el contracte. 
 
3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que 
resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives que hagi 
proposat en ella només en formaran part si són admeses expressament en 
l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert, tramitació ordinària i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els 
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
4. Aquest contracte té caràcter administratiu d’acord amb l’article 25 LCSP, 
havent- se de qualificar com de concessió de serveis, d’acord amb l’article 15 del 
LCSP. El contracte doncs, es tipifica en base a l’avantdit article 15 i d’acord amb 
la regulació establerta per aquest tipus de contractes, entre d’altres, als articles 
284 a 297 de la llei esmentada. Per tant, el règim jurídic establert en aquest plec 
serà el que regirà en la preparació, adjudicació i execució amb els efectes que se’n 
derivin durant i fins a la seva extinció. 
 
5. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres 
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al 
que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web 
següent: www.canetdemar.cat 
 

6. La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes 
públics – (CPV) El codi de classificació CPV és 80110000-8 Serveis d’Ensenyança 
Preescolar. 
 
7. L’àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar 
i el procediment de treball són els detallats en el plec de prescripcions tècniques 
regulador d’aquest contracte. 
 
II. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments 
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient en la memòria justificativa 
redactada per la tècnica d’Educació. 
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III. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del LCSP, correspon al Ple de 
la Corporació la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu valor 
estimat supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. L’adreça 
d’aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), mentre que l’URL és 
www.canetdemar.cat. 
 
 
 
IV. DURADA I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. La durada del present contracte s’estableix en dos anys a comptar des de la 
seva formalització, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, 
incloses les pròrrogues de 4 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que es 
posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 
 
2. El termini d’execució del contracte s’iniciarà 1 de setembre de 2018 i 
acabarà el 31 d’agost de 2020. En cas que el contracte fos objecte de pròrroga, 
el termini d’execució finalitzarà el 31 d’agost de l’any que correspongui. 
 
3. La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi 
comunicatamb una antelació mínima d’un mes a la finalització de la durada del 
contracte. 
 
V. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
1. El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 471.271,51 €, per a 
tota la durada inicial del contracte, això és 2 anys, de conformitat amb l’estudi de 
viabilitat econòmic financer que s’adjunta com a Annex 1 del present plec. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants LCSP. 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 20 apartat Ú paràgraf 9è, de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, aquest servei es 
troba exempt d’IVA. 
 

2. L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del 
present contracte estan recollides en la partida núm. 51 32310 22799 del vigent 
pressupost municipal per a l’any 2018. L’Ajuntament consignarà en el pressupost 
de cada exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu 
preu. Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 
174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

 

10 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament aquells 
tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. 
 
VI. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
1. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 2.889.645,80 €. 
 
2. El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC, de conformitat amb el que 
disposen els articles 101.2 i 101.3 de la LCSP, ha estat la suma dels imports 
següents: 
 

a) Import net de la xifra de negocis que generi la concessionària durant la 
seva execució com a contraprestació pels serveis objecte del contracte, 
així com els subministraments relacionats amb aquests serveis: 
999.518,07 € 

b) Import de les pròrrogues previstes al contracte: 1.012.048,73 € 
c) Import de les modificacions previstes al present plec: 143.800,00 € 
d) Import màxim al que puguin arribar els ingressos en concepte de tarifes 

dels usuaris: 667.920,00 € 
e) Import de les millores proposades en aquest plec com a criteris de 

valoració: 66.359,00 € 
 
VII. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes 
en 12 mensualitats anuals. En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic 
competent, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es 
procedirà al pagament. El pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 198.4 LCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
del contracte. Per tal que iniciï el còmput del termini per a la meritació 
d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la 
factura en el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la 
normativa vigent sobre factura electrònica, en temps i forma, en el termini de 30 
dies des de la data de la prestació del servei. 
 
No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la data de 
l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de la 
correcta presentació de la factura (art. 198.4 LCSP). En cas de demora en el 
pagament s’aplicarà l’establert a l’article 198 LCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-dosena de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pel servei prestat davant del registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui al tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de la 
data de prestació del servei. 
 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
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General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents 
extrems: 
 

a) Que l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el següent número de referència del document 

d’autorització i disposició de la despesa (AD). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa 

que permeti identificar l’objecte del contracte 
 
3. De conformitat amb la disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 
de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre 
comptable de factures, les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels 
òrgans administratius que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el 
directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 
Oficina comptable Òrgan gestor Unitat 

tramitadora 
L01080403 Ajuntament
de Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (https://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
4. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden 
transmetre’l en els termes de l’article 200 LCSP. 
 
5. El preu del present contracte, de conformitat amb el que disposa l’art. 103 
LCSP, no serà objecte de revisió. 
 
VIII. TARIFES 
 
1. Les tarifes màximes autoritzades són les següents: 
 

 
Quota escolaritat 

Curs 17-18 

Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o 
monoparental 

148,50 

 
Quota serveis complementaris 

Curs 17-18 
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½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 

1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
Activitat piscina 75 

€/trimestre 
 
Quota servei menjador 

Curs 17-18 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 7,40 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 
Berenar esporàdic 0,89 

 
 
 
 

2. L'import de les tarifes no es revisarà sota cap concepte. 
 
3. El concessionari no podrà percebre dels usuaris per a l’exercici de les seves 
funcions cap quantitat econòmica que no hagi autoritzat prèviament la corporació. 
En qualsevol cas el concessionari haurà d’aplicar les tarifes del servei aprovades 
per l’Ajuntament. 
 
4. Els licitadors presentaran la relació de quotes que proposin cobrar als usuaris 
de l’Escola Bressol Municipal, així com de l’oferta d’activitats. 
 
IX. COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
 
1. Abans de finalitzar el mes d’octubre de cada any el concessionari haurà de 
presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Canet de Mar, el compte 
d’explotació del curs anterior, el qual haurà de diferenciar les partides del servei 
d’escolaritat, de menjador i de la resta de serveis complementaris. 
 
2. El compte d’explotació s’ha de presentar equilibrat, sense incloure les despeses 
d’amortització dels béns immobles i mobles afectes al servei i es confeccionarà per 
cursos escolars. 
 
3. L’Ajuntament de Canet de Mar encarregarà, a compte del concessionari, una 
auditoria anyal del compte d’explotació presentat per a la seva aprovació. 
 
X. BENEFICI INDUSTRIAL 
 
El benefici industrial no podrà superar la quantitat equivalent al 3,5% del total de 
la despesa. 
 
XI. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, l’Ajuntament designarà un 
responsable del contracte que, actuant en defensa de l’interès general, en 
supervisarà la seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions 
necessàries 
amb la finalitat de verificar el compliment de les obligacions del concessionari, 
especialment pel que fa a la qualitat en la prestació del servei. 
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2. Les funcions del responsable del contracte seran les següents: 
 
a) Formar part de la comissió de seguiment del contracte. 
b) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
c) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
d) Elevar  a  l’òrgan  de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
e) Proposar a l’òrgan de contractació les modificacions de contracte que 

consideri necessàries. 
f) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
g) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
h) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el 

cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
i) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
3. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran 
instrumentar en un llibre d’ordres el qual tindrà el format i característiques 
fonamentals que es determinin mitjançant resolució de l’òrgan de contractació. 
 
XII. CAPACITAT PER CONTRACTAR. 
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques 
o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, 
acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 86 
a 95 LCSP i no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 71 
LCSP. També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de 
conformitat amb l'article 69 LCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació 
ha d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, amb la presentació de la documentació ressenyada a les clàusules 
següents del present plec; en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, 
el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una 
d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà 
de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió 
Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar 
signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà: 
 

a) La capacitat d'obrar dels 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) La capacitat d'obrar dels 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 
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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. [De conformitat amb l'article 
58.1 del LCSP, no serà necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat en 
relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació 
pública de l'Organització Mundial del Comerç]. 

 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix 
totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
 
 
XIII. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i, en els termes de 
l’article 139.3 LCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió 
temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una 
altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi 
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi 
presentat. 
 
2. Les proposicions hauran de ser presentades al registre general de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores i els dijous de les 17 a les 19 hores, 
durant el termini de 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci en el perfil de contractant. Si el termini de presentació de proposicions 
s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà fins al primer dia hàbil següent. Una 
vegada presentada una proposta no es podrà retirar. 
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el 
resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o 
correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan 
de contractació la rep després de la data de finalització del termini de presentació 
de proposicions. Fins i tot així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini 
de presentació de proposicions no s’hagués rebut encara la proposta, aquesta no 
serà admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP. 
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de 
les llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar degudament signada pel licitador, 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original 
o còpia degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a 
més, en cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el nom de 
l’empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà la documentació que es detalla a continuació: 
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5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació 
de la concessió del servei públic d’escola bressol municipal, presentada per " n 
aquest sobre s’hi haurà d'incloure una declaració responsable que s’ajustarà al 
formulari del DEUC (Document Europeu Únic de Contractació) establert pel 
reglament (UE) núm. 2016/7 en el seu Annex II. Aquest formulari és el que 
s’adjunta com a Annex 2 al present plec, al qual també es pot accedir 
electrònicament a l’adreça següent: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es. (es pot trobar una “guia DEUC”: 
guia d’ús per als licitadors en el perfil del contractant). 
 
Quan es tracti d’unions temporals d’empreses, cada empresa integrant de la 
futura UTE haurà de presentar un formulari normalitzat del DEUC complimentant-
se d’acord amb el que s’indica a la Part II Secció C d’aquest. A més del DEUC, 
aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar 
la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 
LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la part II, secció C del DEUC separat 
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament 
signat i cadascuna d’elles haurà de presentar una declaració responsable. 
 
De conformitat amb el que estableix la part II, Secció A, cinquena pregunta dins 
de l'apartat titulat "Informació general", del formulari normalitzat del DEUC, les 
empreses que figurin inscrites en una "llista oficial d'operadors econòmics 
autoritzats" només han de facilitar en cada part del formulari aquells dades i 
informacions que, en el seu cas concret, no estiguin inscrites en aquestes "llistes 
oficials". Així, les empreses no estaran obligades a facilitar aquelles dades que ja 
figurin inscrites de manera actualitzada en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de l’Administració General de l’Estat (ROLECE) 
amb l'abast previst en l'article 341.1 de la LCSP, sempre que les empreses 
incloguin en el formulari normalitzat del DEUC la informació necessària perquè 
l'òrgan de contractació pugui realitzar l'accés corresponent (adreça d'internet, tots 
els dades d'identificació i, si escau, la necessària declaració de consentiment), per 
aplicació de l'article 59.1, penúltim paràgraf DN (en l’annex II d’aquest plec es 
recullen una sèrie d’orientacions per a la complementació del DEUC). 
 
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 
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, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
XVI del present Plec. 
 
L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment 
dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’acreditar el licitador que hagi 
presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu, amb caràcter previ a 
l’adjudicació. 
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La Mesa de Contractació podrà demanar als candidats o licitadors que presentin la 
totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti 
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans 
d’adjudicar el contracte. 
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica 
relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de la 
concessió del servei públic d’escola bressol municipal”, i haurà de contenir una 
oferta econòmica que s’haurà d’ajustar al model següent: 
 
"En/Na.............................. amb domicili a  ............ carrer............. núm. 
........, amb DNI núm major d'edat, en nom propi (o en representació de 
l'empresa.................. amb domicili a ......................... carrer .................. 
núm. ........ i fax núm. .............), una vegada assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per a la contractació de la 
concessió de serveis per a la gestió de l’escola bressol municipal, declara sota la 
seva responsabilitat que es compromet a assumir el compliment del present 
contracte tot oferint una rebaixa del preu  base  de  licitació  en  un  percentatge  
del  %, de manera que la contraprestació  que  satisfarà  l’Ajuntament  
durant  el  curs  2018/2019  serà  de    € i durant el curs 2019/2020 serà de 
 €. 
 
 Que ofereix, al seu càrrec, una borsa d’hores d’una educadora addicional 

de reforç amb la titulació de tècnic superior d’educació infantil per garantir 
el bon funcionament en els períodes d’adaptació, per atendre necessitats 
específiques d’escolarització i per donar una millor atenció a l’alumnat. En 
concret s’ofereix: 

 
 0 hores 
 100 hores 
 250 hores 
 415 hores 

 
 Que ofereix, al seu càrrec, una borsa d’ajuts socials per 

escolarització i menjador pel següent import : 
 

 0 € 
   1.250,00 € 
   2.500,00 € 
   5.000,00 € 

 
 Que ofereix, al seu càrrec, una rebaixa del preu unitari de menjador que 

comprèn el dinar i el berenar (7,40 € + 0,72 € = 8,12 €) en el percentatge 
següent: 

 
 0% 
 2% 
 4% 
 6% 
 8% 
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Es quantifica l’import d’aquesta millora, en el cas que s’oferís el 
percentatge màxim de rebaixa, en 4.666,75 €. 

 
 Que ofereix, al seu càrrec, 5 hores per curs escolar de formació per a les 

famílies: 
 

 Sí 
 No 

 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en 300,00 €. 

 
 Que es compromet a augmentar, al seu càrrec, les freqüències previstes al 

plec de prescripcions tècniques en relació a la neteja, manteniment i 
reposició de la sorra dels patis i del sorral, de manera que efectuarà: 

 
 Dues reposicions de sorra al pati a l’any 
 Dues reposicions de sorra al sorral a l’any 
 Dues escombrades del pati al mes 
 Una retirada de males herbes al mes 

 
 Sí 
 No 

 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en 2.000,00 €. 

 
 Que es compromet a efectuar, al seu càrrec, amb una periodicitat 

semestral, les neteges extraordinàries dels elements de difícil accés com 
són vidres alts, lluerna o bigues: 

 
 Sí 
 No 

 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en 400,00 €. 

 
Lloc, data i signatura del licitador." 

 
7. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi 
interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició 
dels interessats. 
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció 
total de la documentació un cop transcorregut un any del termini de l'adjudicació 
sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
XIV. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA 
 
1. El licitador haurà d’acreditar que disposa de la solvència següent: 
 
Solvència econòmica i financera.- S’acreditarà mitjançant el volum anual de 
negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les 
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ofertes per import igual o superior a 749.638,56 €, corresponent a una vegada i 
mitja el valor anual mig del contracte. 
 
Solvència tècnica o professional.- S’acreditarà mitjançant una relació dels 
principals serveis o treballs realitzats durant els tres últims anys, d’igual o similar 
naturalesa que el que és objecte del present contracte, indicant el seu import, dates 
i destinatari, públic o privat, dels mateixos. L’import anual acumulat l’any de major 
execució haurà de ser, almenys de 499.759,03 €, corresponent al valor anual mig 
del contracte. 
 
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran, quan sigui requerit pels serveis 
dependents de l’òrgan de contractació, mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari és un subjecte de dret privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents obrants en poder d’aquest últim que acreditin la 
realització de la prestació; si s’escau, aquest certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
XV. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA A APORTAR 
 
1. El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini 
de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que 
preveu l’article 150.2 de la LCSP haurà de: 
 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva regulada a la clàusula 
XXXV el present plec. 

 Presentar els documents següents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI 
o document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de 
societat o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura 
de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la 
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, 
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. 
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la 
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. 

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels 
Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els 
articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres 
comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà 
de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 
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b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autorització a 
l’Ajuntament de Canet de Mar per sol·licitar-los. 

 
c) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, en els termes de la clàusula XV del present Plec. 
 

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides 
de presentar la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 150 de la LCSP. 
 
XVI. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 106 LCSP. 
 
 
 
 
XVII. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ 
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, 
s’integrarà per un mínim de tres vocals, entre els quals han de figurar 
necessàriament el secretari i l’interventor municipals. Actuarà com a secretari/ària, 
un funcionari de la Corporació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la 
sala de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia següent hàbil al de 
l’acabament del període de presentació de proposicions. Si el dia assenyalat 
s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer dia hàbil següent. El president 
ordenarà l’obertura dels sobres A, del que se n’aixecarà la corresponent acta 
prèvia de qualificació de la documentació per la secretària de la mesa. Una 
vegada qualificada la documentació la Mesa indicarà la data i hora en què quedarà 
convocada per a l’obertura dels sobres B. 
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels 
sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils 
per corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió 
d’aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es 
comunicarà: 
 

a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les proposicions al 
que es refereix l’apartat següent; 

 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

 

20 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de contractació 
de 

Secretaria durant tot el termini d’esmena; 
 

c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva proposició. 
 
XVIII. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (100 %) 
 

Els criteris que es proposa que serveixin de base per a l’adjudicació del contracte 
relacionats per ordre decreixent d’importància i per la ponderació que se’ls 
atribueix són els següents: 
 
a) Millor proposta econòmica presentada: Fins a 50 punts. Es valorarà el 
percentatge de baixa que oferti el licitador respecte el pressupost base de licitació 
indicat a la clàusula V del present plec d’acord amb la fórmula següent: 
 

Puntuació =   100 – (100-x)*50  
100 – (100-y) 

 

(x) Percentatge de baixa de l’oferta 
(y) Percentatge de baixa més elevat 
 
Els licitadors hauran d’igualar o minorar el pressupost màxim de licitació 
establert 
per a aquest contracte. 
 
b) Millora de la plantilla de personal exigida al plec de prescripcions tècniques 
particulars: Fins a 15 punts. 
 
Per la incorporació a càrrec de l’empresa d’una educadora addicional de reforç 
amb la titulació de tècnic superior d’educació infantil per garantir el bon 
funcionament en els períodes d’adaptació (ja sigui al setembre o per matrícula 
viva), per atendre necessitats específiques d’escolarització i per donar una millor 
atenció a l’alumnat. La puntuació s’atorgarà en els termes següents: 
 
Oferta de 415h: 15 punts 
Oferta de 255h: 10 punts 
Oferta de 100h: 5 punts 
 
Es quantifica l’import d’aquesta millora en el cas que s’optés per oferir 415 hores 
en 4.223,00 €. 
 
c) Creació d’una borsa d’ajuts socials per escolarització i menjador: Fins a 10 
punts, distribuïts de la manera següent: 
 
Oferta de borsa social de 5.000€ per curs escolar:      10 punts 
Oferta de borsa social de 2.500€ per curs escolar:        5 punts 
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d) Millor preu unitari de menjador (dinar i berenar): Fins a 10 punts, atorgant-se 
2,5 punts per cada 2% de rebaixa podent arribar a una rebaixa màxima del 8%, 
essent el preu sobre el que s’efectuarà la baixa 8,12 €(7,40 € + 0,72 €). 
 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en el cas que s’oferís el percentatge màxim de 
rebaixa, en 4.666,75 €. 
 
e) Formació per a les famílies de 5 hores per curs escolar s’atorgaran 5 punts. 
 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en 300,00 €. 
 
f) Increment de la freqüència mínima establerta al plec de prescripcions tècniques 
quant a la neteja, manteniment i reposició de la sorra dels patis i del sorral. 
S’atorgaran 5 punts sempre i quan el licitador es comprometi a efectuar en total: 
 

 Dues reposicions de sorra al pati a l’any 
 Dues reposicions de sorra al sorral a l’any 
 Dues escombrades del pati al mes 
 Una retirada de males herbes al mes 

 
Es quantifica l’import d’aquesta millora en 2.000,00 €. 
 
g) Increment de la freqüència mínima establerta al plec de prescripcions 
tècniques quant a les neteges extraordinàries dels elements de difícil accés vidres 
alts, lluerna, bigues. S’atorgaran 5 punts en cas que s’ofereixi una neteja 
extraordinària a l’any. 
 
Es quantifica l’import d’aquesta millora, en 400,00 €. 
 
 
 
 
XIX. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 
5% del pressupost d’adjudicació, i es podrà constituir en metàl·lic, valors de deute 
públic, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les condicions i 
requisits establerts als articles 108 i 109 LCSP. 
 
2. En els termes de l’article 111.2 LCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles 
responsabilitats, es retornarà la garantia definitiva o es cancel·larà l’aval o 
assegurança de caució, a petició de l’interessat. 
 
XX. ADJUDICACIÓ 
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu per tal que, en 
el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que 
s’hagués rebut el requeriment, presenti tota la documentació indicada a la clàusula 
XII del PCAP. En el mateix termini de 10 dies hàbils haurà d’acreditar que 
disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure 
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a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 LCSP. Els corresponents 
certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a 
l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se 
a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, sense perjudici de l’establert a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71 
LCSP. 
 
En l’anterior supòsit es procedirà, en el seu cas, a recaptar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes. 
 
3. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es 
notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es 
publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de 
contractant s’indicarà el termini en què s’hagi de procedir a la seva formalització 
conforme a l’article 151.2 LCSP. 
 
4. La notificació s’efectuarà per mitjans electrònics de conformitat amb 
l’establert a la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP. 
 
5. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim de dos mesos 
des de l’endemà l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius 
del contracte. 
 
XXI. NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
1. Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 
mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés 
al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte 
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà 
enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 
electrònica (https: <consignar el link corresponent>). 
 

2. Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un 
cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals 
sense que s’hagi accedit al seu contingut. 
 
3. L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant. 
 
XXII. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
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L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de 
l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
XXIII. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
1. El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució del 
contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos 
derivats dels desenvolupament del servei davant d’usuaris i tercers, amb uns 
límits mínims de 600.000 € per víctima i assegurança d’accidents per a tot el 
personal i els infants que inclogui l’autolesió, i 1.500.000 € per sinistre. També 
haurà de disposar de cobertura d’assistència sanitària il·limitada. 
 
2. Amb caràcter previ a l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar a 
l’ajuntament una còpia confrontada de les pòlisses, de les condicions particulars o 
generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i 
mantindrà anualment actualitzada aquesta informació. 
 
XXIV. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 
 
L’adjudicatari està obligat a la subrogació de tot el personal que en l’actualitat 
està prestant els seus serveis a l’escola bressol municipal, el detall del qual 
s’indica en l’annex 3 del present plec. 
 
XXV. FORMALITZACIÓ. 
 
1. La formalització del contracte es durà a terme, mitjançant document 
administratiu, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que es realitzi 
la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a l’art. 151 LCSP, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el 
contracte dins del termini indicat, se li exigirà el 3% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiva en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’hagués constituït, sense perjudici de l’establert a la lletra b) 
de l’apartat 2 de l’article 71 LCSP. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l’administració, 
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués 
ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent 
contracte, en un termini no superior a 15 dies des del seu perfeccionament al 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
 
XXVI. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. 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 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

 

24 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
2. D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el 

caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 
contracte. 
 
3. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
4. De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i 
justificada, per aquests com a confidencial. 
 
XXVII. RISC I VENTURA 
 
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari, el qual 
assumeix, en tot cas, el risc operacional que es derivi de la concessió del servei, 
en els termes establerts a l’art. 14.4 LCSP. 
 
XXVIII. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
1. El contractista té els drets següents: 
 

a) percebre directament dels usuaris les tarifes autoritzades per l’Ajuntament, 
les quals tenen la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari. 

b) percebre de l’Ajuntament les quantitats estipulades en el contracte. 
c) ser indemnitzat pels danys i perjudicis en cas de rescat o de supressió del 

servei, quan es produeixin per motius d’interès públic, sense la 
concurrència de culpa o negligència del concessionari. 

d) utilitzar les instal·lacions municipals aportades a la prestació del servei i 
que venen relacionades en el plec de prescripcions tècniques. 

e) Que li siguin lliurat tots els béns detallats a l’inventari que s’adjunta a 
aquest plec com a Annex 4. 

f) proposar millores i innovacions tècniques o d’organització de la gestió de 
l’equipament. 

 
2. Les obligacions generals del contractista són: 
 

a) El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva 
relació contractual amb l’Ajuntament de Canet de Mar, als principis ètics i a 
les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 
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 Facilitar a l’Ajuntament de Canet de Mar la informació establerta per la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar les possibles situacions de 

conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui 
coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el 
personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el 
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu 
resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context de dit procediment de licitació. 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc 

de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i 
de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica 
col·lusòria. 
 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació 
contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 

 
b) El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 

requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors en 
els termes de l’article 217 LCSP. 

c) El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les 
condicions laborals dels treballadors afectats per la subrogació i, sens 
perjudici de l’establert a l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors, aprovat per Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, també 
s’obliga a respondre dels salaris impagats d’aquests treballadors i de les 
respectives cotitzacions a la Seguretat Social meritades, sense que en cap 
cas aquestes obligacions corresponguin al nou empresari. 

d) El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental. 

e) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el 
dret a utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes i mitjançant 
l'abonament, si s'escau, de la contraprestació econòmica compresa en les 
tarifes aprovades. En cas d'extinció del contracte per compliment del 
mateix, el contractista haurà de seguir prestant el servei fins que es 
formalitzi el nou contracte. 

f) Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes 
instruccions, sense perjudici dels poders de policia a què es refereix 
l'article anterior. 
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g) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el 
dany sigui produït per causes imputables a l'Administració. 

h) Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, respecte 
de les empreses d'Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de 
l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial del Comerç, en 
els contractes de subministrament conseqüència del de concessió de 
serveis. 

i) El concessionari haurà de portar una comptabilitat diferenciada respecte 
dels ingressos i despeses de la concessió, en la que quedaran degudament 
reflectits tots els ingressos derivats de les contraprestacions pactades en la 
forma prevista a l’apartat 6 de l’article 267 LCSP. Aquesta comptabilitat 
estarà a disposició de l’Ajuntament. 

j) respondre dels danys i perjudicis derivats del funcionament del servei o 
de 
l’estat de l’immoble, causats a l’ajuntament, als usuaris o a tercers. 

k) Admetre al servei qualsevol persona que compleixi els requisits establerts 
reglamentàriament. 

l) Introduir en la prestació totes aquelles innovacions derivades dels avanços 
de la ciència i la tècnica, sempre que l’ajuntament ho requereixi. 

m) No alienar béns que hagin de revertir a l’ens local, ni gravar-los, 
llevat autorització expressa de l’ajuntament. 

n) Facilitar a l’ajuntament la documentació relativa al funcionament del 
servei i tenir-lo puntualment informat. 

o) Facilitar les inspeccions municipals en exercici de la superior direcció del 
servei. 

p) Lliurar la documentació següent amb la periodicitat que s’indica: 
 

Mensualment: 
- Relació dels alumnes matriculats, desglossat per grups amb els 

ingressos per quotes tant del servei escola com dels serveis 
complementaris, amb una relació dels impagats. 

- Comunicació dels menús del servei de menjador per al mes següent. 
- Justificació de les actuacions de manteniment que s’ha dut a terme al 

centre. 
 

Trimestralment: 
- Còpia dels TC presentats 

 
 

Anualment: 
- Pla anual de centre (PAC). Durant els dos primers mesos del curs. 
- Pla de treball amb les famílies. Durant els dos primers mesos del curs. 
- Pla de formació del personal. Abans de l’inici de curs. 
- Memòria del curs anterior que haurà de presentar-se entre els mesos 

d’octubre i novembre del curs següent i que haurà de contenir: 
o Avaluació del Projecte Educatiu i de la Programació general 

anual. 
o Avaluació de la programació didàctica. 
o Avaluació de la gestió organitzativa del centre. 
o Actualització de l’inventari 

- Pla de gestió del servei de menjador i cuina. Abans de l’inici del curs 
- Pla de manteniment i neteja de l’immoble. Abans de l’inici del curs 
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- Resultat de la inspecció dels equipaments de cuina. Pla autocontrol. 
Abans de l’inici de curs. 

- Declaració responsable dels certificats negatius del Registre de 
Delinqüents Sexuals del personal i voluntaris adscrits al servei. Abans 
de l’inici de curs i sempre que es produeixi una variació en el personal. 

- Resultats dels simulacres d’emergències. 
- Durant el mes d’abril i referit al curs escolar següent caldrà presentar: 

o Proposta de calendari 
o Pressupost del servei d’escolaritat 
o Pressupost del servei de menjador 

- Resultats dels simulacres del Pla d’Autoprotecció i emergència, així 
com 
de les inspeccions de riscos laborals. 

 
Bianualment: 

- Proposta de revisió del Projecte Educatiu de Centre per a la seva revisió 
i posterior aprovació. 

- Proposta de revisió de les normes d’organització i funcionament de 
centre (NOFC) per a la seva revisió i posterior aprovació. Les NOFC han 
de contenir: 

o Protocol d’atenció de necessitats educatives especials. 
o Protocol d’acollida i adaptació al centre, 
o Protocol de recollida d’infants. 
o Protocol de mesures higienicosanitàries. 
o Protocol de gestió i administració del menjador. 
o Protocol d’accidents escolars. 
o Protocol d’alletament matern 

q) Assumir el cost dels materials didàctics i educatius, així com del material 
fungible. 

r) Fer-se càrrec de les obligacions socials exigibles en matèria de salaris, 
seguretat social, accidents de treball mutualisme laboral, formació, 
seguretat i higiene i tots els drets laborals reconeguts al conveni col·lectiu 
d’aplicació. 

s) Conservar i mantenir en perfecte estat de conservació i neteja l’edifici 
adscrit al servei, les instal·lacions, el mobiliari, els equips informàtics i 
l’utillatge de l’escola bressol municipal. 

t) Assumir totes les despeses de l’immoble, subministraments, calefacció, 
telèfon, fotocopiadora, neteja, manteniment, conservació, adequació i 
millora de les instal·lacions que el concessionària hagués proposat en la 
seva oferta. 

u) No utilitzar el nom ni la imatge, interna o externa, dels equipaments i 
serveis amb motius publicitaris o amb qualsevol altre d’interès exclusiu del 
concessionari, sense prèvia autorització expressa de l’ajuntament. 

v) Fer constar la titularitat municipal, els logotips i la imatge gràfica de 
l’ajuntament en qualsevol mitjà de difusió del servei d’escola bressol que 
posi en funcionament. L’ajuntament haurà d’autoritzar els diferents 
elements de papereria de l’escola (fulls amb encapçalament, sobres, 
targetons, targetes...). 

w) Oferir i reservar un espai a l’AMPA, per tal que l’entitat pugui 
emmagatzemar els materials que necessiti, i facilitar l’ús de l’escola per 
aquelles activitats que l’associació pugui organitzar. 
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x) Obtenir les autoritzacions administratives de tota mena que siguin 
necessàries per a la prestació de l’objecte del contracte. 

y) L’adjudicatari haurà de notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi de la 
legislació, durant la vigència del contracte, que obligui a la modificació total 
o parcial de les instal·lacions o dels equips, o canvis en el procediment de 
manteniment, inspecció o control de les màquines. Si no es realitzés 
aquesta notificació i l’Ajuntament fos, com a conseqüència, objecte de 
sanció administrativa, l’import d’aquesta li seria descomptada de les 
factures que presenti l’adjudicatari 

z) Qualssevol altres previstes en la legislació, en el plec de clàusules 
administratives particulars i en la resta de la documentació contractual. 

 
3. Pel que fa a les obligacions essencials del contracte l’adjudicatari quedarà 
vinculat per l’oferta que hagi presentat i les millores presentades, el compliment de 
les quals, en tots els seus termes tindrà caràcter d’obligació essencial de 
contracte. 
 
4. A banda de l’esmentat als apartats anteriors el contractista està subjecte a 
les obligacions indicades a la clàusula 45 del PCAG. 
 
XXIX. POTESTATS DE L’AJUNTAMENT 
 
Correspon a la Corporació la potestat de: 
 

a) Direcció i control del servei i activitats contractades, en virtut de la qual les 
pot modificar i suprimir. 

b) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeix, 
entre d’altres, la variació de la quantitat, el temps i l’alteració de la 
retribució del concessionari. 

c) Controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local 
pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la 
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres 
per mantenir o restablir la prestació corresponent. L’Ajuntament podrà, en 
exercici d’aquesta facultat, exigir al concessionari la realització i assumpció 
del cost de les auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), amb el 
límit d’una per exercici econòmic. 

d) Les tasques de supervisió i inspecció del compliment del contracte 
correspondran al personal tècnic de l'Ajuntament, el qual durà a terme un 
seguiment pedagògic i econòmic de la gestió, durant i al final del curs 
escolar. 

e) Disposar l'execució d'enquestes entre els usuaris dels serveis per a un 
control de qualitat i organitzar i executar campanyes d'informació i 
sensibilització ciutadana sobre temes educatius relacionats amb el servei. 

f) El personal tècnic designat per l’Ajuntament podrà, quan ho cregui 
convenient, anar a l’escola bressol i romandre al centre convivint amb les 
educadores i els infants i establint contacte amb els pares. 

g) Crear una comissió de seguiment i control del funcionament del servei 
objecte de concessió. 

h) Assumir temporalment la gestió directa del servei i les activitats 
contractades en els casos en què no els presti o no els pugui prestar el 
concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables. 

i) Imposar al concessionari les sancions pertinents per raó de les infraccions 
que hagi comès en la prestació del servei i activitats contractades. 
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j) Rescatar la concessió o suprimir el servei. 
k) Extingir el contracte per qualsevol de les causes legalment previstes. 

 
XXX. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
1. Pel que fa al servei de menjador, en base a criteris de salut i edat, en 
l’elaboració dels menús es prioritzarà que tant el producte com l’elaboració dels 
aliments sigui el més natural possible. Es prioritzarà els productes de temporada, 
frescos i de proximitat. En concret: 
 

- Les patates, els carbassons, la carbassa, les pastanagues, els porros, 
les pomes i les peres hauran de complir obligatòriament amb els criteris 
d’agricultura ecològica inclosos en el reglament CE 834/2007 sobre 
producció i etiquetat dels productes ecològics. 
Mensualment, l’empresa haurà de presentar les factures on consti la 
qualitat ambiental d’aquests productes. Addicionalment, els 
responsables de l’Ajuntament podran realitzar visites no programades a 
la cuina de l’escola bressol per tal de comprovar la qualitat ambiental 
dels productes. 

- Les verdures només podran ser d’origen congelat un cop a la 
setmana, 
com a màxim. 

 
2. Pel que fa als productes d’higiene i neteja, hauran de complir amb els criteris 
definits en alguna ecoetiqueta Tipus I (Etiqueta Ecològica de la Unió  Europea, 
Cigne Nòrdic o equivalents) quant a la presència de compostos químics en la 
formulació del producte. 
 
3. Les condicions en què han de desenvolupar-se les activitats educatives a 
l’escola bressol han de ser les adequades quant a paràmetres tèrmics, ambientals 
i lumínics per tal d’aconseguir el confort desitjat per als usuaris del serveis. La 
consecució d’aquest confort s’ha acompanyar però de paràmetres de consum 
responsable i de gestió energètica correcta tant de la calefacció com de la 
climatització i de la il·luminació. 
 
D’aquesta manera, es prendran com a referència de confort les temperatures 
proposades per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) de 
19 a l’hivern i de 26º a l’estiu. 
 
4. L’empresa adjudicatària haurà de prendre mesures per millorar l’eficiència de la 
utilització de l’aigua, com ara: 
 

- Optimitzar la utilització de l’aigua en els processos del centre. 
- Reduir el consum adjacents d’energies derivades de la seva utilització, 

com per exemple, l’energia utilitzada per escalfar-la. 
 
XXXI. PENALITATS PER DEMORA 
 
1. Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries en la proporció prevista a l’article 193.3 de la LCSP. 
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2. Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 
 
3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet 
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració 
podrà optar, indistintament, per al seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment. 
 
4. Quan el contractista hagués incomplet l’adscripció a l’execució del contracte de 
mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la 
proporció de, com a màxim, un 10% del preu del contracte. 
 
5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al 
contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no poguessin 
deduir-se de les esmentades certificacions. 
 
XXXII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les faltes i infraccions del concessionari en la prestació dels serveis es 
qualificaran com a molt greus, greus i lleus, segons la tipificació que es detalla 
seguidament. 
 
2. Infraccions molt greus: 
 

a) Les qualificades en aquest PCAP com a infraccions molt greus, així com 
l’incompliment de les obligacions essencials que afectin la continuïtat o la 
universalitat del servei. 

b) L’incompliment o compliment defectuós d’una millora proposada per 
l’empresa i valorada per l’Ajuntament per a l’adjudicació del contracte. 

c) La falta de dotació del personal legalment exigible per a la prestació del 
servei en les degudes condicions o bé que aquest no reuneixi els requisits 
pel que fa a titulació. 

d) La notòria manca de rendiment i prestació incorrecta i defectuosa de 
l’activitat, tant a la qualitat com a la quantitat. 

e) L’incompliment de les normes laborals i de seguretat i higiene en el 
treball. 

f) El falsejament de les dades de control lliurades a l’administració. 
g) L’ús, per part de el concessionari, de l’escola bressol per a tasques 

diferents a les establertes i autoritzades. 
h) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter 

personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin n la 
prestació del servei quan es tracti de dades especialment protegides. 

i) La interrupció total o parcial del servei durant 24 hores o més, llevat els 
casos de força major. 

j) Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la salut 
dels infants usuaris del servei. 

k) L’exigència de tarifes per conceptes o imports diferents als autoritzats o 
la 
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seva alteració sense autorització de l’Ajuntament. 
l) Gravar o alienar béns afectats a la concessió i/o destinar-los a altres 

finalitats, sense autorització municipal. 
m) L’incompliment reiterat de les instruccions donades per la Corporació 

respecte a la gestió del servei. 
n) El fet d’incórrer el concessionari o els seus representants en alguna 

prohibició per contractar, de forma sobrevinguda, o bé en alguna de les 
causes que, d’acord amb l’article 8.3 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, 
determinen la impossibilitat d’ésser titular d’una llar d’infants. En ambdós 
casos serà causa d’extinció anticipada. 

o) La no subscripció de les assegurances de responsabilitat civil i per 
accidents, o permetre’n la seva caducitat per impagament de quotes. 

p) L’impagament de tributs o altres despeses implícites a aquest contracte. 
q) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori a l’usuari. 
r) La reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

 
3. Infraccions greus: 
 

a) Les qualificades en aquest PCAP com a infraccions greus, així com la 
interrupció en la prestació del servei per causa imputable al concessionari, 
per un termini no superior a 24 hores. 

b) No disposar dels materials i elements necessaris per gestionar i explotar el 
servei. 

c) No mantenir en bon estat de neteja i conservació el material adscrit a la 
concessió, en especial el didàctic. 

d) La manca de compliment de l’horari establert en aquest plec. 
e) L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al servei o les 

ordres i indicacions assenyalades per l’Ajuntament. 
f) La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures correctores 

indicades per l’Ajuntament. 
g) Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària 

autorització de l’Ajuntament. 
h) L’ocupació del personal en altres tasques durant l’horari funcionament del 

servei. 
i) Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o 

n’alterin greument la seva qualitat, sense arribar a la paralització. 
j) El tracte incorrecte vers els usuaris, inspectors, tècnics o personal de 

l’administració. 
k) La no admissió d’usuaris quan reuneixin els requisits que permetin la 

utilització del servei. 
l) L’incompliment d’obligacions documentals referida a documents preceptius, 

així com posar dificultats a les tasques de control de municipal, com ara la 
negativa a lliurar la documentació requerida o l’impediment de l’actuació 
dels inspectors. 

m) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter 
personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin n la 
prestació del servei quan no constitueixi infracció molt greu. 

n) La interrupció total o parcial del servei durant menys de 24 hores, llevat els 
casos de força major. 

o) L’actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant 
pel que fa a la gestió del servei en general com a l’atenció al públic. 

p) La manca d’acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte 
del personal al seu càrrec. 
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q) Excloure de la prestació del servei, sense causa justificada, a tota persona 
que reuneixi els requisits establerts reglamentàriament. 

r) La reiteració de tres infraccions lleus. 
 
4. Infraccions lleus: 
 

a) Qualsevol incompliment d’aquest PCAP sense qualificació específica com 
a 
falta molt greu o greu. 

b) Les derivades del defectuós compliment per el concessionari de les 
obligacions assumides d’acord amb aquest PCAP i la seva proposició. 

c) La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en 
general, sol·licitats per l’Ajuntament. 

d) La manca de comunicació a l’ajuntament de qualsevol substitució o 
modificació de persona. 

e) Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en el 
present plec i no resulti tipificada com a infracció greu o molt greu. 

 
5. El règim sancionador és el següent: 
 

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa fins a un 0,2% del 
preu del contracte. 

b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa fins a un 0,3% del 
preu del contracte o, en el cas de pertorbació del servei que posi en perill 
la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la intervenció de la 
concessió, sempre que l’Ajuntament no decideixi la resolució del contracte. 

c) Les faltes molt greus seran sancionades amb una multa fins a un 0,5% del 
preu del contracte. 

 
XXXIII. INTERVENCIÓ DEL SERVEI 
 
1. Si per causes alienes al concessionari o com a conseqüència d’un incompliment 
del contracte per part d’aquest se’n deriva una pertorbació greu i no reparable per 
altres mitjans en el servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i 
l’Administració no decideix la resolució del contracte, aquesta pot acordar 
intervenir el servei fins que aquestes causes desapareguin en els termes previstos 
a l’art. 263 LCSP. 
 
2. En tot cas, el concessionari haurà d'abonar a l'Administració els danys i 
perjudicis que efectivament li hagi ocasionat. 
 
3. En qualsevol cas, en els supòsits d'incompliment per part del concessionari és 
aplicable el règim de penalitats establertes a l'article 264 LCSP respecte de la 
concessió d'obres, sempre que resulti compatible amb la naturalesa de la 
concessió de serveis. 
 
4. La intervenció del servei de l’ens pot tenir un abast parcial o total, respecte de 
les obligacions incompletes. 
 
5. La intervenció del servei durarà fins que el concessionari estigui en condicions, 
a criteri de la Corporació, de seguir la gestió normal del servei. 
 
XXXIV. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
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1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, 
resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de 
contractació competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra 
els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa 
Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst a l’art. 124.1 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 
 
XXXV. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE I RESTABLIMENT DE 
L’EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ 
 
1. L'Administració pot modificar les característiques del servei contractat i les 
tarifes que han de ser abonades pels usuaris, únicament per raons d'interès 
públic i si concorren les circumstàncies previstes en la Subsecció 4a de la secció 
3a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. 
 
2. De conformitat amb el que es disposa a l’art. 203 LCSP, es preveu la 
modificació del present contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb 
les condicions, abast i límits següents: 
 

 En el cas d’augment d’aules per l’increment d’alumnes matriculats a 
l’escola amb un màxim d’una aula per curs. L’increment de la retribució per 
part de l’Ajuntament en aquests casos serà el següent: 

 Aula de P0:  17.200,00 €/any 
 Aula de P1:  13.500.00 €/any 
 Aula de P2: 5.250,00 €/any 

 Per la disminució d’una aula per la davallada d’alumnes matriculats a 
l’escola. En aquest supòsit i donada la necessitat de fer front a les 
despeses ocasionades per l’adequació de l’estructura de personal a les 
noves necessitats del servei, no es disminuirà l’aportació municipal. 

 
3. En el cas que els acords que dicti l'Administració respecte al desenvolupament 
del servei no tinguin transcendència econòmica, el concessionari no tindrà dret a 
indemnització per raó dels mateixos. 
 
4. S'haurà restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que 
correspongui, en els següents supòsits: 
 
a) Quan l'Administració realitzi una modificació de les assenyalades en l'apartat 1 
d'aquest article concorrent les circumstàncies que s'hi estableixen. 
b) Quan actuacions de l'Administració pública concedent, pel seu caràcter 
obligatori per al concessionari determinin de forma directa la ruptura substancial 
de l'economia del contracte. 
 
Fora dels casos que preveuen les lletres anteriors, únicament serà procedent el 
restabliment de l'equilibri econòmic del contracte quan causes de força major 
determinin de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte. A 
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aquests efectes, s'entendrà per causes de força major les enumerades a l'article 
239 LCSP. 
 
En tot cas, no hi ha dret al restabliment de l'equilibri econòmic financer per 
incompliment de les previsions de la demanda recollides en l'estudi de 
l'Administració o en l'estudi que hagi pogut realitzar el concessionari. 
 
5. En aplicació d’allò que disposa la disposició addicional primera de la Llei 
5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del 
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, 
aquest contracte 
també es podrà modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin. 
 
XXXVI. CESSIÓ 
 
1. Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat. Tanmateix es podran cedir les 
participacions de la societat concessionària quan es constitueixi una societat de 
propòsit específic pels licitadors per a l’execució del contracte. En tot cas es 
considerarà que es produeix un efectiu canvi de control quan es cedeixi el 51% de 
les participacions. 
 
2. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
XXXVII. SUBCONTRACTACIÓ 
 
1. El contractista només podrà subcontractar vàlidament les prestacions 
accessòries, essent d’aplicació la regulació establerta als articles 215, 216 i 217 
LCSP. 
 
2. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de 
la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, 
les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com 
justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la 
normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per 
contractar. 
 
 
XXXVIII. EXECUTIVITAT 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

 

35 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora quan aquesta fos 
exigible en dret. 
 
XXXIX. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
294 de la LCSP, les següents: 
 

a) El fet d’incórrer el concessionari en qualsevol de les causes de prohibició 
per contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la 
LCSP o als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de 
l’Ajuntament de Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès 
públic. 

b) L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò 
que disposa la clàusula XXXII, referida a les penalitzacions. 

c) No haver aportat l’adjudicatària la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil exigida en el present plec, en el termini d’un mes a comptar des de 
l’inici de les prestacions. 

d) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents 
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

 
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l’Administració, en tot allò que excedeixi de l’import de garantia. 
 
XL. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia serà de tres mesos a comptar de la data de recepció o 
conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Ajuntament, 
quedarà extingida la responsabilitat del concessionari. 
 
XLI. REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A L’AJUNTAMENT 
 
1. Un cop extingit el present contracte per qualsevol de les causes previstes amb 
caràcter general per la LCSP i pel ROAS, així com les particulars establertes en el 
present plec, el conjunt de les millores realitzades en les instal·lacions, revertirà a 
l’Administració, així com el conjunt de béns mobles incorporats de forma 
permanent a la mateixa i sense els quals, podria perdre la seva naturalesa, així 
com el conjunt de béns adquirits amb càrrec als comptes d’explotació durant el 
període de vigència d’aquest contracte i el llistat d’equipament aportat inicialment 
per l’adjudicatari del servei. 
 
2. L’edifici, instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran de ser aptes per a 
la seva utilització i, en conseqüència, poder continuar prestant el servei. Sempre 
que ho considerin oportú, els serveis tècnics competents municipals procediran a 
inspeccionar l’edifici i el conjunt de les instal·lacions i ordenaran, si fos necessari, 
les actuacions pertinents amb càrrec als comptes d’explotació a l’objecte que els 
béns reverteixin a l’Administració en les condicions adequades. 
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3. La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de 
càrrega o gravamen. 
 
4. El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini 
improrrogable del mes posterior a l’acabament del període pactat. 
 
XLII. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. Per a la 
seva constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o 
conformitat dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
XLIII. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que 
generi, rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que 
tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions 
administratives pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte. 
 
XLIV. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que es 
facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació s’incorporaran 
a un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el responsable l’Ajuntament 
de Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) Canet de Mar; on es podran 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint 
la sol·licitud signada per escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les persones 
físiques i dels representants de les persones jurídiques que s’hagin presentat en 
procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
essent els seus destinataris totes les persones que participin en processos de 
licitació o presentin d’honoraris a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades 
personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes amb 
la finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment de contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, prèviament a 
la seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels mateixos extrems 
establerts en els paràgrafs anteriors en compliment de la legalitat vigent, 
abstenint-se d’incloure’ls en el cas de no obtenir el seu consentiment. 
 
5. Per la seva banda, l’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades 
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 
de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
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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. 
 
Annexos 
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