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CONTRACTE DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “SERVEIS
D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA
(SIS)
PER
INFANTS
I
ADOLESCENTS DE 4 A 15 ANYS DEL BARRI CAN RULL/CIFUENTES DE
SABADELL”

Tramitació ordinària

Tramitació urgent

ANN EX 1 . QUA DR E R ESU M
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI GESTOR: Acció Social
Adreça de l’òrgan de contractació: Rambla, 22
Telèfon: 93 745 31 44
Fax: 93 745 31 49
Adreça de correu electrònic del servei gestor: acciosocial@ajsabadell.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat: SI
NO
Data publicació al perfil del contractant:
Informació sol·licitada:
Empresa

CIF

Concepte

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i 5)
Descripció: L’objecte del contracte és la gestió dels serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i
adolescents de 4 a 15 anys i llurs famílies del barri de Can rull a la ciutat de Sabadell.
Els serveis d’intervenció socioeducativa es composen de Centres d’atenció diürna i de serveis
d’acompanyament socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat de dotar als barris d’uns recursos
integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat dels ciutadans de 4 a 15 anys i llurs famílies i que
garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social.
Contracte mixt:
SI

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP)
NO

SI

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats
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Tipologia de contracte mixt:

de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició
addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de
lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte
es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració. El
pressupost que s’aprova és un pressupost màxim.
NO

Contracte de serveis especials de l’Annex IV:
SI

NO

Contracte de serveis privats:
SI

NO

Codi CPV: 85311300-5

Descripció CPV: Serveis de benestar social proporcionats a
infants i joves

Codi NUTS: ES511
D.- NECESSITATS, FINALITATS DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte: La Llei 12/2007 de Serveis socials, d’11 d’octubre, i el decret
142/2010, pels quals s’estableixen les competències i funcions bàsiques dels ens locals en matèria de
serveis socials, i s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, obliguen les corporacions locals a
garantir la cobertura dels serveis de centres oberts, destinats a cobrir les necessitats d’acolliment
personal (físic i afectiu,) on es desenvolupen les activitats pròpies de la vida quotidiana dels infants a la
sortida de l’escola.
La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, defineix les situacions de risc
com aquelles en les què el desenvolupament i el benestar d’infants o adolescents es veuen limitats o
perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció
efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separació del seu nucli familiar.
Així mateix, al seu art.104 e) estableix l’atenció en centres oberts com una de les mesures d’atenció
social i educativa que cal prestar un cop valorada la situació de risc dels infants i adolescents per part de
les administracions a qui correspongui la competència en aquesta matèria.
En concret el SIS es presta a Sabadell mitjançant vuit serveis de centres d’atenció diürna (4-15 anys) i
dos serveis d’acompanyament a adolescents(16-17 anys) distribuïts als diferents territoris de la ciutat, i
als que hi accedeixen menors derivats pels educadors socials dels Serveis Socials Bàsics (SSB), en
base a un pla de treball amb la família i un seguiment acurat.
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: : la pròpia
finalitat del contracte ja porta intrínseca la seva condició social, l’atenció a col·lectius vulnerables es
l’objecte d’aquest contracte de serveis dins l’àmbit dels serveis a les persones.
Justificació de la insuficiència de mitjans propis: Ateses les necessitats dels recursos humans i
requeriments del espai necessaris per a la gestió d’aquests servei, no pot ser prestat amb mitjans propis
de l’Ajuntament
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:
SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: Es tracta d’un únic centre, que s’ha d’ubicar al
barri de Can Rull de Sabadell i que agrupa a un col·lectiu concret, per tant, no hi ha la possibilitat de
dispersió geogràfica ni possibilitat de segmentació segons tipologia d’usuaris que justifiqui la divisió en
lots.
LOT 1
LOT 2
LOT 3

CPV
CPV
CPV
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Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació):
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació):
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1.
2.
3.
S’admet la reserva de lots:
SI

NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
Lot/s reservat/s a d’altres Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP:
S’admeten ofertes integradores:
SI

NO

Condicions i combinació de lots:

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:
SI

NO

Elements:
Condicions:
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: 10 %
Import IVA
€
€
€
54.286,00 €

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

€
€
€
5.428,60 €

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

€
€
€
59.714,60 €

H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Total valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)

54.286,00 €
€
€
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Import altres conceptes (sense IVA)
€
Total del valor estimat
54.286,00 €
Mètode de càlcul: S’ha tingut en compte els costos derivats de l’aplicació del conveni laboral regulador
vigent (Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc, per als anys 2013-2018 DOGC 7512 07-12-2017), altres costos derivats de l’execució
del contracte, les despeses generals d’estructura, locals, gestió i coordinació.
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:
Lot 1:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul:

€
€
€
€
€

Lot 2:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul:

€
€
€
€
€

I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:
SI

NO

Determinació per preus unitaris/components de la prestació / unitats d’execució o de temps:
SI

NO

Detall modalitats (excepte tant alçat):
Concepte

Preu sense IVA

IVA __ %

Preu amb IVA inclòs

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):
S’admet variació de preus per objectius:
SI

NO

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell
48,05%
Generalitat de Catalunya (Contracte Programa)
51,95%
Tramitació anticipada
Contracte pluriennal
SI

Exercici
2022
2023

NO

SI

Aplicació
Projecte
Núm. apunt
pressupostària
pressupostari
previ
211 2312 22799 2021 3 AJSBD 108 920220011449
211 2312 22799 2022 3 AJSBD 105 920229000916

28.692,86
31.021,74

NO

Núm. referència
22022007487

Total (IVA inclòs)
14.928,65 €
44.785,95 €
€
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Forma de pagament: El Pagament de les factures es realitzarà mensualment, prèvia presentació de les
factures corresponents, degudament conformades pels serveis tècnics del Servei d’Acció Social.

Òrgan de contractació
Òrgan en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Presidència i Drets Socials
Intervenció General
Servei d’Acció Social

CODI DIR 3

LO1081878

CODI DIR 3

LO1081878

CODI DIR 3

LO1081878

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Durada total del contracte: 1 any
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:
Data de formalització
L’inici de la durada serà en data...
Terminis parcials d’execució:
SI

NO

Detall dels terminis parcials establerts:
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació
contractada són els següents:
Pròrrogues previstes:
SI

NO

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a
dos mesos.
Detall pròrrogues:
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació
successiva no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha
d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per
a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
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SI

NO

Fórmula:

M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16)
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :
SI

NO

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:
- Annex ____

N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)
1. El contractista garantirà que tot el personal que realitzi les activitats objecte del contracte, i que en
virtut d’això tingui contacte amb menors d’edat, ja sigui personal del contractista o del qualsevol dels
subcontractistes, compleix amb el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes establerts a l’article 13.5 de la Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi
Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, segons modificació realitzada per la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i la l’adolescència.
2.

El contractista té l’obligació d'executar l’objecte del contracte amb subjecció a les presents clàusules
administraves particulars, a les prescripcions tècniques aprovades, a les generals que si s’escau
s’aprovin per l’Ajuntament, de conformitat amb el contingut de la seva oferta, i d'acord amb les
instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l'Ajuntament, a través del responsable del
contracte. Així mateix, el contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes
en l’execució del contracte.

3.

El contractista resta obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte (article 196.1 de la
LCSP).

O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1. El compromís del contractista d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials
suficients és una obligació de caràcter essencial, de conformitat amb l’article 76.2. de la LCSP.
2.

L’incompliment de les obligacions que s’hagin qualificat com a essencials serà causa de resolució del
contracte, de conformitat amb l’article 211 de la LCSP, sense perjudici dels supòsits en que la
normativa prevegi la imposició de penalitats.

3.

S’estableix com a obligació essencial disposar de l’acreditacio RESES d’activitat i d’equipament
d’un local situat al barri de Can Rull de Sabadell.
S’estableix com a obligació essencial disposar de la titulació del personal requerida en el plec tècnic
per a l’execució del contracte.

4.

P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1. S’estableix com a condició especial d’execució del contracte el fet que el contractista, o si s’escau,
societats del grup o persones o entitats vinculades a aquest, no incorri/n durant l’execució del
contracte en cap conducta delictiva vinculada amb els paradisos fiscals declarats com a tal per la Unió
Europea, o en el seu defecte, per l’Estat Espanyol
2.

S’estableix com a condició especial d’execució l’obligació del contractista a sotmetre’s a la normativa
espanyola, autonòmica i europea en matèria de protecció de dades, de conformitat amb el que
estableix l’article 202.1 de la LCSP.

3.

El contracte en sí és de tipus social; de totes formes, s’estableix com a condició especial d’execució
disposar de l’acreditació RESES d’activitat de centre obert i d’equipament d’un local situat al barri de
Can Rull de Sabadell.

Q.- SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 19)
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Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:
SI

NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques
que ha de realitzar el contractista principal: L’objecte del contracte, al tractar-se d’activitats d’atenció a
menors de risc i/o exclusió social severa, implica una especificitat tècnica i dels professionals en l’àmbit
de la protecció dels menors, pel qual es consideren tasques crítiques i no admenten subcontractació.
Admissió pagament directe a subcontractistes:
SI

NO

R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :
SI

NO

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del
contracte.
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les
dades de caràcter personal següents: nom i congnoms dels menors i els progenitors, telèfons de
contacte dels progenitors, diagnostic social dels menors, objectius a treballar i necessitats específiques
d’atenció per condicions dels menors derivats .
S.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment
1
2
3

Graduació (lleu/greu)

Penalitat

T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 300.000,00 €
U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titulars
Suplents
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
(noms i cognoms /càrrec)
Presidència
Vocal
Vocal
Vocal de Secretaria
......................, secretari general
Vocal d’ Intervenció
........................ interventor general
Secretari/a de la
El membre que actuï com a vocal de Secretaria.
Mesa
En el present procediment s’opta per no constituir mesa de contractació,
assumint les seves funcions el servei tècnic del centre gestor.
V.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat
Percentatge mínim reservat:
SI

Lot/s:

NO

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

7/10

Habilitació professional o empresarial:
SI

Detall de l’habilitació: Cal disposar del RESES d’activitat de
centre obert infància.

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%

Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %

Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:
W.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32)
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, a l’enllaç següent: https://contractacio.ajsabadell.cat
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de
proposicions: acciosocial@ajsabadell.cat
Enllaços amb informació PIXELWARE:

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27
Presentació de sol·licituds: català i castellà
Termini màxim per presentació de proposicions: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació.
Obertura indicativa del sobre únic
Obertura del sobre únic
X. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables
mitjançant fórmula
(SOBRE ÚNIC)
1.

2.

La màxima puntuació
s’atorgarà
a
la
proposta que plantegi
la màxima disminució
del preu, atorgant-se
la resta de forma
proporcional
Respecte
a
la
proposta tècnica, es
valoraran per fórmula
els diferents aspectes
dels
projectes
tècnics.

Data
La que es determini en l’anunci de licitació

Fórmula

Ponderació

P= 49 x (OM/OF)
P: Puntuació obtinguda
OM: Oferta més baixa
OF: Oferta del licitador

Màxim
punts

1. Equip professional proposat (fins a 20 punts)

51 punts

49

Experiència laboral acreditada de l’equip tècnic (còmput mig del
personal establert al plec tècnic) en serveis d’intervenció social
amb menors en risc i les seves famílies (SIS o centres oberts,
programes amb adolescents a medi obert,...), expressada en
anys treballats i acreditada amb presentació d’informe de vida
laboral o faig constar de serveis prestats. L’equip tècnic estarà
format per dos educadors socials amb titulació oficial o com a
mínim un educador social i un tècnic/ques d’integració social.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

8/10

²6D4O5K432L28164S0JGQ~»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

6D4O 5K43 2L28 164S 0JGQ

ACS/2022/8894

DOCUMENT
NÚM.

ACS16I0NQV

DATA

12-08-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Acció Social
Licitació Servei Intervenció Socioeducativa Can Rull

Aquest personal s’adscriurà de forma obligatòria al contracte.
2.

De 1 any a 1,5 anys d’experiència ........................... 5 punt
D’1,5 anys i un dia fins a 2 anys d’experiència........... 10 punts
De 2 anys i un dia a 3 anys d’experiència....................15 punts
Més de 3 anys d’experiència..................................... 20 punts
Programa formatiu complementari (fins a 11 punts)

Pel que fa a la formació i capacitació del personal vinculat a
l’entitat en la prestació del servei mesurat en hores de formació
específica per millorar les competències del personal que presta
el servei en l’ àmbit de l’atenció a infants i adolescents en risc a
les seves famílies:
P = 11 x (OF/OM)

P: puntuació obtinguda

OM: Oferta més amplia d’hores de formació

OF: Oferta del licitador
3.

Mitjans materials (fins a 20 punts)

Pel que fa als mitjans materials (dotació del mobiliari de l’espai,
materials educatius, materials tecnològics, etc.) en què es
compta per la realització del servei es valorarà mitjançant la
següent fórmula. (Caldrà enumerar els mitjans materials i de
suport tecnològic amb el valor/cost d’aquest)
P = 20 x (OF/OM)

P: puntuació obtinguda

OM: Oferta millor de mitjans materials de suport
tecnològic (valor econòmic)

OF: Oferta del licitador (valor econòmic)
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: Els criteris d’adjudicació
responen als trets més important a nivell tècnic de l’objecte de la prestació del servei; adreçat a un
col·lectiu molt vulnerable que fa necessària l’expertesa en la intervenció específica amb aquest. Per
aquest motiu també es valora la formació continuada a l’equip que presta el servei com a criteri a
valorar.
Per altra banda, donat que l’espai físic i material per a la prestació del servei l’aporta el contractista es
cerca la màxima i millor aportació de dotació per dur-lo a terme.
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació (SOBRE
ÚNIC):
L’experiència laboral de l’equip tècnic en serveis específics d’atenció a infants/adolescents en
situació de risc social s’acreditarà mitjançant la presentació d’informe de vida laboral o declaració
responsable de serveis prestats de cada professional.
Aportar Pla formatiu de l’entitat adreçat al personal del SIS, concretant les hores de formació anuals
i especificant el màxim possible el contingut de les formacions, cursos, tallers, etc.
Compromís amb el detall de mitjans materials per adscriure a la prestació del servei. En el cas del
local caldrà aportar acreditació de RESES com a centre obert del equipament.
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Y. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula
34)
1
Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25%, del pressupost base de licitació.
2
Si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta
3
Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al
10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica ho
és de totes les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual
restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior al 25 %.
4
Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes son
inferiors al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la
mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana.
Z. TERMINI DE GARANTIA (Clàusula 43)
Termini garantia: 3 mesos
AA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39 )
Montserrat Romera Saavedra
BB. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 40 )
1.
2.
3.
CC. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 41)
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 41 del PCAP.
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.
DD. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 48)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona.
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Acció Social
Adreça: Rambla, 22, 08201 Sabadell
Telèfon: 93 745 31 44
Fax: 93 745 31 49
Adreça de correu electrònic: acciosocial@ajsabadell.cat

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus aprovat
per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, i està adaptat a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sabadell, a data de la signatura electrònica
Signat:

Mimo Gol, Ana Maria
CAP PROGRAMA ADMINISTRACIÓ
12/08/2022 13:45
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