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PRCEDTO ABERTO 

TRÁMITE Pregos de condicións económico-administrativas.

CAPÍTULO I. ELEMENTOS DO CONTRATOCAPÍTULO I. ELEMENTOS DO CONTRATOCAPÍTULO I. ELEMENTOS DO CONTRATOCAPÍTULO I. ELEMENTOS DO CONTRATO

1. Obxecto do contrato. Necesidade a satisfacer.Obxecto do contrato. Necesidade a satisfacer.Obxecto do contrato. Necesidade a satisfacer.Obxecto do contrato. Necesidade a satisfacer.

O obxecto do presente contrato, consiste na atención e o coidado dos menores en
situación  de  risco  social  estando  dirixido  a  aquelas  familias  que  polas  súas
particulares  circunstancias de desestruturación, falta de motivación ou conciencia do
problema,  ou  aparente  ausencia  de  sintomatoloxía  pero  previsible  risco  para  o
menor, os Servizos Sociais Municipais consideran preciso un apoio  específico para
a prevención e protección social do menor.

CPV1: Servizos Sociais categoría 85320000-8.

Preténdese, mediante a contratación destes servizos, 

- Intervir  coas  familias  para  potenciar  os  seus  recursos  e  minimizar  os
factores de risco.

- Promover  cambios  nas  familias  para  previr  e  evitar  a  separación  do
neno/nena do seu entorno familiar.

- Traballar  a  permanencia  do  menor  no  seu  grupo  familiar  en  aquelas
familias con pouca motivación, con dificultades de acceso a recursos, e
que  precisan  unha  intervención  cercana  ó  seu  entorno  ou  dentro  do
mesmo.

- Traballar  a  motivación  das  familias  a  tratamento  nos  Servizos  Sociais
Municipais, ou en aqueles recursos que sexa necesario, acompañando e
facilitando a permanencia no mesmo.

- Traballar a motivación o ingreso en residencia ou acollemento familiar de
aqueles menores onde se valorara a necesidade de ser alonxados do seu
entorno familiar, realizando a intervención posterior que se precise tanto no
menor como na súa familia.

- Ofrecer  un  servizo  preventivo  de  atención  temperán  para  evitar  o
absentismo  escolar  en  nenos  e  adolescentes   facilitando  o  seu
desenvolvemento psicosocial,  a través dunha intervención especializada
nas áreas escolar, persoal, social  e familiar.

- Contribuír, a un coñecemento mais preciso das situacións socio-familiares
dos menores acollidos en familia extensa e das estratexias de intervención
máis axeitadas para cada caso.

 

1 Codificación correspondente á nomenclatura do Vocabulario Común de Contratos (CPV) da Comisión Europea
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2. Prezo y financiamento do contrato.Prezo y financiamento do contrato.Prezo y financiamento do contrato.Prezo y financiamento do contrato.

O presuposto do presente contrato ascende a cantidade de  109.740,00 euros/anuais
(dos  que  93.000,00  €  serán  en  concepto  do  gastos  de  execución  e  16.740,00
corresponden ao 18% de IVE (no seu caso ).

Dado que a duración deste contrato prevese en 4 anos, mais dous de prórroga, o seu
importe a efectos de procedemento e publicidade queda establecido en  558.000 €, IVE
non engadido (658.440,00 IVE engadido).

Nos prezos ofertados por cada licitador entenderanse comprendidos todo xénero de
gastos, engadidos os da Seguridade Social e cantos tributos graven a súa empresa
ou  actividade.  Esta oferta fará  referencia  ao IVE e,  de non constar,  entenderase
engadido no prezo proposto polo licitador.
As  obrigas  económicas  do  contrato  que  se  derivan  para  a  Administración  serán
financiadas con cargo ao crédito existente na partida do orzamento que se sinale
pola Intervención municipal no seu informe.

Por outra parte, e de conformidade co disposto nos arts 94.2 da Lei 30/2007, de
Contratos del Sector Público (LCSP), 174 del Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de
maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
e 79 e seguintes do Decreto 500/1990, as diferentes anualidades imputaranse aos
exercicios orzamentarios correspondentes aos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que
para cada exercicio se consigne no orzamento.

3. Capacidade para contratar. UTEs. Clasificación. Solvencia.Capacidade para contratar. UTEs. Clasificación. Solvencia.Capacidade para contratar. UTEs. Clasificación. Solvencia.Capacidade para contratar. UTEs. Clasificación. Solvencia.

Poderán contratar coa Administración as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, por si ou por medio de representantes, que posúan as condicións de
aptitude  previstas  no  art.  43  de  la  LCSP  (Lei  30/2007,  de  Contratos  del  Sector
Público), ou nos arts. 44 e 47, segundo a súa nacionalidade. 
Respecto ás persoas xurídicas deberá de considerarse o sinalado no art. 46.1 da
LCSP,  en  canto  á  vinculación  do  seu  obxecto  social  coa  prestación  obxecto  de
contrato.
Así mesmo, deberán de terse en conta as condicións especiais de compatibilidade
do art. 45 de la LCSP.
As  empresas  ou  empresarios  non  deberán  de  atoparse  incursos  nalgunha  das
prohibicións  que  se  enumeran  no  art.  49  da  LCSP.  Expresamente  se  recorda  a
obriga  de  estar  ao  corrente  no  cumprimento  das  obrigas  sociais  e  tributarias,
engadidas as propias do Concello de Pontevedra.
A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas (UTE) que se
constitúan temporalmente ao efecto, sen que sexa necesaria a súa formalización en
escritura pública ata que se acorde a adxudicación do contrato ao seu favor pola
mesa de contratación, caso no que disporán de 10 días hábiles contados a partir do
seguinte a notificación do requirimento de documentación.
Deberá considerarse o  sinalado polos arts 48 de la LCSP e  24 del RD 1098/2001,
de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das
Administracións Públicas.
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Dada  a  contía  do  contrato  procedería  en  principio  clasificación  contractual,  ao
amparo do art. 54.1 da LCSP. No obstante, segundo a DTª 5ª da mesma lei, dita
clasificación  será  esixible  na  medida  en  que  se  proceda  ao  seu  posterior
desenvolvemento regulamentario, sendo mentres tanto aplicable o art. 25 do Texto
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado por RD Lex.
2/2000.  De acordo con esta última  lei  a  clasificación  tamén sería predicable dos
contratos de servicios,  por  importe  menor  incluso,  pero non sería predicable  dos
contratos de asistencia técnica, como de feito non se prevé no RD 1098/2001, polo
que, en atención as prestacións que son obxecto do presente contrato (que permiten
a súa conceptualización como asistencia técnica segundo a normativa anterior), non
cabe esixir clasificación contractual. 
Polo tanto, os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica e técnica nos
seguintes termos:

- Solvencia  económico-financeira:  A  empresa  deberá  aportar  un  informe
dunha institución financeira no que, mencionando expresamente o obxecto
e contía do contrato actual, sinale que é solvente economicamente para
afrontalo. 
Así  mesmo,  ou  alternativamente,  poderá  aportarse  un  seguro  de
indemnización  por  riscos  profesionais  que  garanta  unha  contía
equivalente á deste contrato. 

- A  solvencia  técnica  ou  profesional  acreditarase  mediante  relación  dos
principais  traballos  efectuados  e  relacionados  co  obxecto  do  contrato
durante  os  últimos  3  anos,  indicándose  o  seu  importe,  data  e  destino
público ou privado, á que se incorporarán os correspondentes certificados
de boa execución sobre os mesmos. Deberá realizarse, canto menos, un
montante de traballos previos por un importe equivalente, polo menos, á
metade do importe do presente contrato. 

Por  outra  parte,  esíxese  a  adscrición  dos seguintes medios materiais  e  persoais
mínimos: 

- Equipamento informático (mínimo 3 ordenadores e unha impresora).
- Un educador social
- Un traballador social
- Un psicólogo 

 
Esta adscrición terá o carácter de obriga esencial, a os efectos do art. 206 g) da
LCSP  (resolución  contrato),  sen  prexuízo  do  devengo  das  penalidades  que  se
prevén.

En canto ás UTEs, deberá de estarse ao sinalado polos arts 48.4 e 56.5 da LCSP e
52 do RD 1098/2001.

CAP. II. LICITACIÓNCAP. II. LICITACIÓNCAP. II. LICITACIÓNCAP. II. LICITACIÓN

4. Garantía Provisional.Garantía Provisional.Garantía Provisional.Garantía Provisional.

Considerando  as  circunstancias  concorrentes  neste  contrato  (obxecto,  duración,
valor  estimado  e  importancia  social),  os  licitadores  constituirán  una  garantía
provisional na contía do 3% do importe do presuposto do contrato,  que responderá
do mantemento das súas ofertas ata a adxudicación. Para o licitador que resulte
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adxudicatario,  a  garantía  responderá  tamén  do  cumprimento  das  obrigas  que  lle
impón  o segundo paragrafo do art. 135.4 LCSLP.

A garantía provisional poderá prestarse en calquera das formas previstas no art. 84
LCSP.

A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores
inmediatamente  despois  da  adxudicación  definitiva  do  contrato.  En  todo  caso,  a
garantía  será  retida  ao  adxudicatario  ata  que  proceda  á  constitución  da garantía
definitiva, e incautada as empresas que retiren inxustificadamente a súa proposición
antes da adxudicación.

A execución e cancelación da garantía provisional producirase nos termos previstos
nos arts. 64 e 65.1 RCAP, respectivamente.

5. Obtención de información.Obtención de información.Obtención de información.Obtención de información.

Os  pregos  de  cláusulas  económico-administrativas  serán  publicados  no  perfil  do
contratante  do  Concello  www.pontevedra.eu  ,   e  nos  correspondentes  boletíns
oficiais.. Poderá publicarse, así mesmo, aquela outra información ou documentación
que sexa necesaria ou conveniente.
Para a obtención desta información, e da adicional que puidera solicitarse, estarase
ao sinalado no art. 142 de la LCSP. En todo caso debe de terse en conta:

- Que só será obrigatoria a remisión daqueles documentos que non se atopen
publicados no perfil do contratante municipal.

- Que só será obrigatoria a remisión daquela documentación ou información que
sexa precisa, ou conveniente, para a formulación das ofertas.

- A petición dos pregos, documentación complementaria e información adicional,
sempre  e  cando  sexa  pertinente,  e  en  todos  os  casos,  cando  non  estea
publicada no perfil,  deberá presentarse cunha antelación mínima de 6 días
naturais á finalización do prazo para presentar ofertas. Enviaranse nos 3 días
naturais seguintes á solicitude.

- Outro  tipo  de  documentación  deberá  solicitarse  con  9  días  naturais  de
antelación  ao  prazo  de  finalización  da  presentación  de  ofertas,  para  dar
cumprimento ao prazo mínimo de remisión precisado polo art. 142.2 LCSP. En
outro caso, a remisión efectuarase nos 3 días naturais seguintes á solicitude,
non admitíndose ningunha con una antelación de menos de 3 días naturais á
finalización do prazo de presentación de ofertas.

Os  ditos  prazos  reduciranse  á  metade  no  caso  de  declararse  a  tramitación  de
urxencia.
A obtención de copias implicará o aboamento da taxa establecida na correspondente
ordenanza fiscal. La remisión da documentación por correo será baixo a modalidade
de portes debidos. 
A  consulta  poderá  efectuarse  no  Servizo  de  Benestar  Social  do  Concello  de
Pontevedra (praza de España, s/n, 36071 Pontevedra, teléfono 986 850398, fax 886
213421, email: benestarsocial  @concellopontevedra.es   ).
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6. Presentación de proposicións. Lugar e prazo. Presentación de proposicións. Lugar e prazo. Presentación de proposicións. Lugar e prazo. Presentación de proposicións. Lugar e prazo. 

As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse de 09,00 a 13,00 horas
(do 16 de xuño ao 15 de setembro), ou de 8.30 horas a 13.30 horas (resto do ano a
excepción dos sábados, que sempre será de 9.00 horas a 13.00 horas), no Rexistro
Xeral  do  Concello  de  Pontevedra,  en  el  prazo  de  vinte  e  seis  (26)  días hábiles,
contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no último dos boletíns
en que apareza (DOG, BOP ou perfil do contratante municipal: www.pontevedra.eu),
que se reducirán a 13 días hábiles de acordarse o procedemento mediante o trámite
de urxencia.

Tamén poderán presentarse proposicións por correo, si ben neste caso o interesado
deberá  acreditar,  co resgardo correspondente,  a data de imposición  do envío na
Oficina de Correos e anunciar  o mesmo día  ao Órgano de Contratación, por fax,
télex  ou telegrama, a remisión da proposición. Sen cumprir tales requisitos non será
admitida a proposición no caso en que se recibira no rexistro xeral municipal fóra do
prazo sinalado no anuncio de licitación.
No obstante, transcorridos 10 días desde o remate do prazo de presentación non
será admitida ningunha proposición enviada por correo.

Igual  advertencia  será  de  aplicación  para  os  casos  en  que  se  faga  uso  da
posibilidade prevista polo art. 38.4 de la Lei 30/1992, debendo anunciarse de igual
modo a súa presentación mediante esta vía, e coas mesmas salvedades expostas.
Tales prazos poderán ser prorrogados de darse as circunstancias previstas en el art.
78.3  del  RD 1098/2002.
Unha vez remitida a proposición ou entregada, non poderá ser retirada salvo causa
debidamente xustificada.

7. Presentación de proposicións.Presentación de proposicións.Presentación de proposicións.Presentación de proposicións. Docum Docum Docum Documentaciónentaciónentaciónentación

O licitador presentará a documentación que a continuación se relaciona en TRES (3)
sobres cerrados e lacrados, identificados no seu exterior con indicación expresa da
licitación a que concorren, debidamente asinados polo licitador o seu representante,
con indicación do nome, apelidos e razón  social,  nº  de teléfono e fax,  así  como
correo electrónico, no seu caso.
A documentación deberá estar  debidamente numerada e se fará constar na folla
independente o contido do sobre con indicación dos folios aos que corresponde:

SOBRE “A”, SUBTITULADO “DOCUMENTACIÓN XERAL”:SOBRE “A”, SUBTITULADO “DOCUMENTACIÓN XERAL”:SOBRE “A”, SUBTITULADO “DOCUMENTACIÓN XERAL”:SOBRE “A”, SUBTITULADO “DOCUMENTACIÓN XERAL”:
Deberá incluír a seguinte documentación, con índice numerado: 

a) Acreditativa da personalidade do empresario e a representación, no seu caso, doa) Acreditativa da personalidade do empresario e a representación, no seu caso, doa) Acreditativa da personalidade do empresario e a representación, no seu caso, doa) Acreditativa da personalidade do empresario e a representación, no seu caso, do
asinante da proposición: asinante da proposición: asinante da proposición: asinante da proposición: 

- Fotocopia do DNI para os empresarios individuais, pasaporte ou documento
que os substitúa.

- No caso de empresarios que foran persoas xurídicas: escritura o documento
de  constitución,  os  estatutos  ou  o  acto  fundacional,  nos  que  consten  as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu
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caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica
de que se trate. Se engadirá  asi mesmo, copia das escrituras ou documentos
de  modificación  dos  anteriores.  Fotocopia  do  DNI  do  seu  representante,
asinante da proposición. Fotocopia do NIF da empresa, para o caso de non
determinarse na escritura.  

- Poder debidamente bastanteado cando o licitador non actúe en nome propio
ou se trate de sociedades ou persoas xurídicas, acompañado de declaración
xurada do representante na que conste que o poder outorgado continúa en
vigor  ao  día  da  data  de  presentación  da  proposición.  Admitiranse  os
bastanteos de poderes efectuados pola Asesoría Xurídica da Corporación,
avogado  do  Estado  ou  asesorías  doutras  administracións  públicas,  ou
avogado  en  exercicio,  debendo  neste  último  caso  xustificar   a  súa
colexiación.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
A achega da mera dilixencia de bastanteo do documento de apoderamiento poderá
suplir  a  achega  deste,  sempre  que  tal  dilixencia  identifique  perfectamente  ao
representante, representado, escritura de apoderamento e que as facultades que se
lle confiren son bastantes para o contrato, ou contratos, en cuestión.
A  presentación  do  poder,  ou  da  dilixencia  de  bastanteo  do  mesmo  nos  termos
expostos, suporá, aos efectos do Art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa
declaración de non serlle revocado con data posterior.

- Os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal de
empresas  (UTE)  deberán  indicar  os  nomes  e  circunstancias  dos  que  a
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso
de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de  resultar
adxudicatarios  do  contrato.  Engadirán  a  xustificación  da  personalidade
xurídica de cada empresa e da súa representación, segundo o sinalado nos 2
primeiros  apartados  deste  epígrafe  a).  A  totalidade  das  declaracións  e
proposicións ou ofertas deberán de ser firmadas por todo os representantes,
especificando que o fan en canto parte dunha UTE, debidamente apoderados
mediante  escritura  bastanteada.  No  obstante,  salvo  a  declaración
responsable  de  non  atoparse  incursa  en  prohibición  para  contratar,  as
proposicións e demais documentos a nome da UTE poderán ser subscritos
polo apoderado único referido no art. 48.2. de la LCSP, de xa nomearse, en
cuxo caso se achegará o poder bastanteado deste.

- En folla aparte se sinalará nome, apelidos e razón social,  domicilio,  nº de
teléfono e fax, así como correo electrónico, no seu caso.

O  licitador  poderá  remitirse,  en  todo  ou  en  parte,  e  polo  que  respecta  a
documentación exposta nos 2 primeiros parágrafos, a que xa houbera presentado no
Concello de Pontevedra a consecuencia doutros procedementos contractuais nos
que participase. Para elo será necesario que sinale expresamente que se remite a
aquela documentación, identifique o procedemento ou procedementos nos que se
presentou,  e  sinale  de  modo  claro  que  non  existen  actos  posteriores  que  a
modifiquen, a través da correspondente declaración xurada.

b) Para acreditar a capacidade do licitador para contratar coa Administración:b) Para acreditar a capacidade do licitador para contratar coa Administración:b) Para acreditar a capacidade do licitador para contratar coa Administración:b) Para acreditar a capacidade do licitador para contratar coa Administración:

- Declaración  responsable  de  non  atoparse  comprendida  a  empresa  ou  o
empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para contratar.
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Esta  declaración  fará  constar,  expresamente,  que  o  empresario  ou  a
empresa, os seus administradores ou órganos de dirección,  nonnonnonnon se atopan
incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións
Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo
art. 49 da LCSP, manifestando que se atopan ao corrente das súas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións aplicables. 

No caso de UTEs esta declaración se efectuará,  respecto de cada empresa, por
cada un dos representantes da mesma, debidamente apoderado. 

c) Para acreditar a solvencia económico-financeira, e técnico-profesional do licitador:c) Para acreditar a solvencia económico-financeira, e técnico-profesional do licitador:c) Para acreditar a solvencia económico-financeira, e técnico-profesional do licitador:c) Para acreditar a solvencia económico-financeira, e técnico-profesional do licitador:

Os  empresarios  acreditarán  a  súa  solvencia  económica  e  técnica  nos  termos
expostos polo mencionado art. 3 destes pregos. 
No  suposto  de  que  a  solvencia  económico-financeira  se  acredite  a  través  da
existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais,  a vixencia deste
seguro deberá de manterse durante, a lo menos, toda a duración do contrato e, así
mesmo, durante o prazo de garantía. O incumprimento desta condición é causa de
resolución contractual.
Respecto  as  UTEs,  acreditarán  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do
presente prego, acumulándose aos efectos da determinación da solvencia da unión
temporal  as  características  acreditadas  por  cada  un  dos  integrantes  da  mesma.
Respecto a clasificación contractual se estará ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

Compromiso de adscrición dos medios persoais e/ou materiais precisados no art. .
Este compromiso limitarase ao seguinte tenor: 

D/Dª.______________________, en nome propio ou en representación da empresa
____________,  en  relación  co  expediente  de  contratación  _______________,
comprometo  a  adscrición  a  execución  do  contrato,  para  o  suposto  de  resultar
adxudicataria, dos medios materiais e/ou persoais mínimos previstos nos pregos que
rexen esta contratación. 
Data, lugar e firma.

d) Resgardo acreditativo da garantía provisional.d) Resgardo acreditativo da garantía provisional.d) Resgardo acreditativo da garantía provisional.d) Resgardo acreditativo da garantía provisional.    

e) Declaración de empresas vinculadas. e) Declaración de empresas vinculadas. e) Declaración de empresas vinculadas. e) Declaración de empresas vinculadas. 
No suposto de que a empresa concurra á licitación con empresas pertencentes a un
mesmo grupo,  nos termos a que se refire el  art.  129 de la LCSP, se presentará
necesariamente  unha  declaración  indicando  esta  circunstancia  e  o  nome  ou
denominación social das mesmas, debendo constar este documento en cada una de
las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran á licitación. 

f) Comunicación de empresas subcontratistas.f) Comunicación de empresas subcontratistas.f) Comunicación de empresas subcontratistas.f) Comunicación de empresas subcontratistas.    
Deberá  de  sinalarse  a  parte  do  contrato  que  teñan  previsto  subcontratar,
especificando o seu importe, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia
ás  condicións  de  solvencia  técnica  dos  subcontratistas  aos  que  se  vaia  a
encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP).

g)  Autorización  para  a  cesión  da  información  relativa  a  obrigas tributarias  e  dag)  Autorización  para  a  cesión  da  información  relativa  a  obrigas tributarias  e  dag)  Autorización  para  a  cesión  da  información  relativa  a  obrigas tributarias  e  dag)  Autorización  para  a  cesión  da  información  relativa  a  obrigas tributarias  e  da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
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Se  firmará  polo  representante  apoderado  da  empresa,  e  se  axustará  o  seguinte
modelo:
“D.___________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en
______________________________________________________,   con  D.N.I.
Nº_____________________,  actuando  en  nome  propio  ou  da
empresa____________________________________,  a  que  representa  no
procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  servizos  para  a  realización  e
execución do proxecto de intervención familiar no concello de Pontevedra. 
Autoriza  a Administración contratante a solicitar a cesión da información por medios
informáticos o telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
súas  obrigas  tributarias  co  Estado  e  da  Seguridade  Social  aos  efectos  do
procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de
Carácter Persoal,  Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e a Lei do
Imposto de Sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación  o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propoñente)”

h) Especialidades para os contratistas estranxeiros:h) Especialidades para os contratistas estranxeiros:h) Especialidades para os contratistas estranxeiros:h) Especialidades para os contratistas estranxeiros:
- Documentos que acreditan a súa capacidade de obrarcapacidade de obrarcapacidade de obrarcapacidade de obrar. 

No  caso  de  empresas  ou  empresarios  de  estados  membros  da  Comunidade
Europea,  ou  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo,  se
acreditará, de conformidade co previsto nos arts. 47 e 61.2 de la LCSP, e 9 del RD
1098/2001.  En consecuencia,  deberán acreditarse a inscrición  nos rexistros ou a
presentación das certificacións que se especifican no Anexo I do RD 1098/2001.
As  demais  empresas  o  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa
capacidade de obrar de acordo co precisado polos arts. 61.3 de la LCSP e 10 del RD
1098/2001. Estas empresas deberán engadir, así mesmo, o Informe de reciprocidade
que refire o art. 44.1 da LCSP. 

- En  todo  caso,  declaración  de  someterse  a  xurisdiciónsometerse  a  xurisdiciónsometerse  a  xurisdiciónsometerse  a  xurisdición dos  Xulgados  e
Tribunais  Españois  de  calquera  orden,  para  todas  as  incidencias  que  de
modo directo ou indirecto puidera xurdir do contrato, con renuncia, no seu
caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante
(art. 130.1 d LCSP).

i) Empresas que teñan no seu persoal acodes con discapacidade ou en situación dei) Empresas que teñan no seu persoal acodes con discapacidade ou en situación dei) Empresas que teñan no seu persoal acodes con discapacidade ou en situación dei) Empresas que teñan no seu persoal acodes con discapacidade ou en situación de
exclusión social.exclusión social.exclusión social.exclusión social.
Os licitadores que pretendan contar para a adxudicación coa preferencia regulada na
disposición adicional 6ª da LCSP, deberán incluír os documentos que acrediten que,
ao  tempo  de  presentar  a  súa  proposición,  ten  no  seu  persoal  un  número  de
traballadores con discapacidade superior ao 2 por 100. 

***  ***  ***  ***  Os  concursantes  estranxeiros  presentarán  a  súa  documentación  traducida  deOs  concursantes  estranxeiros  presentarán  a  súa  documentación  traducida  deOs  concursantes  estranxeiros  presentarán  a  súa  documentación  traducida  deOs  concursantes  estranxeiros  presentarán  a  súa  documentación  traducida  de
forma oficial ao galego ou ao castelán. forma oficial ao galego ou ao castelán. forma oficial ao galego ou ao castelán. forma oficial ao galego ou ao castelán. 

************Dispensa de documentación. Dispensa de documentación. Dispensa de documentación. Dispensa de documentación. 
Aquelas  empresas que  se  atopen  rexistradas no  Rexistro  oficial  de  licitadores  e
empresas  clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  que
acompañen  a  correspondente  certificación,  estarán  dispensadas  de  acreditar  os
datos referidos polo art. 72.1 da LCSP, sen prexuízo de que a Administración poida
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou
8
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comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos, ou clarificar calquera extremo. De
referirse,  o  correspondente  certificado,  a  outros  datos  inscritos  e  esixidos  polos
presentes pregos,  a dispénsa alcanzará aos mesmos.
 O certificado do Rexistro oficial de licitadores en cuestión deberá ir acompañado en
todo  caso  dunha  declaración  responsable  na  que  o  licitador  manifeste  que  as
circunstancias reflectidas no mesmo non experimentaron variación.
Para aquelas empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas do Concello
de Pontevedra (de atoparse creado) será suficiente que acompañen unha copia do
informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición,
quedando dispensadas de presentar aqueles documentos acreditativos dos datos
inscritos.

***  Os documentos a presentar deberán ser orixinais ou copias autenticadas en forma
legal. Aos efectos de compulsa municipal establecese un horario de 9 a 11 horascompulsa municipal establecese un horario de 9 a 11 horascompulsa municipal establecese un horario de 9 a 11 horascompulsa municipal establecese un horario de 9 a 11 horas, na
oficina de Rexistro, previo pago de la taxa correspondente. 

SOBRE “B”, SUBTITULADO “PROXECTO”.SOBRE “B”, SUBTITULADO “PROXECTO”.SOBRE “B”, SUBTITULADO “PROXECTO”.SOBRE “B”, SUBTITULADO “PROXECTO”.

Presentarase  conforme  o  modelo  establecido  no  anexo  III  incluíndo  no  mesmo  o
proxecto  descritivo  e  canta  documentación  se  estime  necesaria,  que  permita  a
avaliación do sistema organizativo e demais extremos que, respecto deste apartado, se
precisan no art. 8 destes pregos. Deberá poñerse especial coidado na non achega de
datos reservados para o sobre C: criterios avaliables automaticamente.

a) SOBRE “C”, SUBTITULADO “CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”.a) SOBRE “C”, SUBTITULADO “CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”.a) SOBRE “C”, SUBTITULADO “CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”.a) SOBRE “C”, SUBTITULADO “CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”.

Incluirá proposición con arranxo ao modelo Anexo IV,  relativo a aqueles criterios
avaliables mediante fórmulas matemáticas.  
No  caso  de  discrepancia  entre  as  cantidades  consignadas  en  número  e  letra,
prevalecerán as primeiras sobre as segundas.

As melloras ofertadas pola empresa que resulte adxudicataria pasarán a formar parte
do obxecto do contrato. 
As proposicións presentadas, tanto as declaradas admitidas como as rexeitadas sen
abrir  ou  as desestimadas unha  vez abertas,  serán  arquivadas  no  seu  expediente.
Adxudicado o contrato e transcorridos os prazos para a interposición de recursos sen
que  se  presentaron,  a  documentación  que  acompaña  ás  proposicións  quedará  a
disposición dos interesados.

8. Criterios de selecciónCriterios de selecciónCriterios de selecciónCriterios de selección

Os  criterios  que  servirán  de  base  para  a  adxudicación  serán  os  seguintes,  coa
puntuación que se sinala:
        
I.-  A puntuación máxima que poden acadar  as propostas presentadas,  é de 100
puntos, desgregada por conceptos seguintes :

- Condicións económicas : 50 puntos.
- Condicións técnicas: 50 puntos
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 1  1  1  1 Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-        

 1.1 Calidade  técnica  do  proxecto  de  presentado.Calidade  técnica  do  proxecto  de  presentado.Calidade  técnica  do  proxecto  de  presentado.Calidade  técnica  do  proxecto  de  presentado. Proxecto  técnico  de
organización  do  programa.  Valorarase  na  medida  en  que  o  proxecto  técnico
presentado, a planificación, a organización e a proposta de execución se adecúe
ás directrices destes PPT, tendo en consideración a mellor calidade do programa,
a  aplicabilidade  do  plan  de  traballo,  e  a  consistencia  ou  fundamento  técnico.
Puntuación máxima 50 puntos. 50 puntos. 50 puntos. 50 puntos. 

 2  2  2  2 Avaliables  automaticamente  mediante  formulas,  (sobre  C):  máximo  50Avaliables  automaticamente  mediante  formulas,  (sobre  C):  máximo  50Avaliables  automaticamente  mediante  formulas,  (sobre  C):  máximo  50Avaliables  automaticamente  mediante  formulas,  (sobre  C):  máximo  50        
puntos.-puntos.-puntos.-puntos.-

 2.1  2.1  2.1  2.1 Pola mellor oferta económica (ata 50 puntos)Pola mellor oferta económica (ata 50 puntos)Pola mellor oferta económica (ata 50 puntos)Pola mellor oferta económica (ata 50 puntos)
Pola mellor oferta económica, entendendo por tal a diminución no custe
base de licitación deste procedemento: ata un máximo de 50 puntos. 

Serán desestimadas as ofertas que superen o tipo máximo de licitación
establecido no prego. 

TOTAL PUNTUACIÓN..................................................  100 PUNTOS

As  ofertas  presentadas  valoraranse  obxectivamente  atendendo  a  criterios  de
proporcionalidade matemática en canto sexa posible. Neste senso outorgaráselle a
maior puntuación á empresa que mellor oferta realice, e aos restantes en proporción
a esta, por regra matemática de tres, directa ou inversa segundo o caso. 
Non obstante, de presentarse ofertas en canto ao prezo con baixa 0, a puntuación
máxima a outorgar serao sempre que a baixa sexa cando menos do 5% respecto ao
tipo de licitación. Nos casos en que non se alcance tal  porcentaxe, a puntuación
diminuirase proporcionalmente. 
A  valoración  daqueles  criterios  que  non  poidan  ser  avaliables  por  fórmulas
matemáticas  de  proporcionalidade  esixirá  previo  informe  técnico  motivado,  que
poderá emitirse, segundo a súa dificultade e circunstancias do contrato, na propia
mesa ou órgano encargado da valoración.

As ofertas incluídas no sobre B só se considerarán se teñen un valor engadido sobre
a prestación e repercuten no mellor servizo ou utilidade pública.

No  caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ó  máis  empresas
empaten na maior puntuación, terá preferencia na adxudicación:

Tratándose de contratos relativos a prestacións de carácter social ou asistencial, as
proposicións  presentadas  por  entidades  sen  ánimo  de  lucro,  con  personalidade
xurídica, sempre que a súa finalidade ou actividade teña relación directa co obxecto
do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais e
figuren inscritas no correspondente rexistro oficial. 
Na  súa  falta,  aquela  empresa  que  teña  no  seu  persoal  maior  número  de
traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) e así o acreditase no momento de
xustificar a súa solvencia técnica. 
De persistir o empate, resolverase segundo o disposto ao efecto no D.Ad. 6ª.1 da
LCSP e, finalmente, por sorteo. 
1
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9. Ofertas con valores anormais ou desproporcionadosOfertas con valores anormais ou desproporcionadosOfertas con valores anormais ou desproporcionadosOfertas con valores anormais ou desproporcionados

O  carácter  desproporcionado  ou  temerario  da  oferta  será  analizado  á  vista  dos
informes que, sobre este extremo, poidan emitir os técnicos municipais.
Antes da emisión deste informe, solicitarase da empresa ofertante a xustificación da
viabilidade  da  súa  proposta  no  prazo  de  tres  (3)  días  hábiles,  xustificación  que
haberá de referirse nos termos sinalados polo art. 136.3 da LCSP e sobre a que,
necesariamente, se pronunciarán os informes técnicos. 

Para  determinar  o  carácter  desproporcionado  ou  anormal  da  oferta  atenderase
especialmente  á  posibilidade  técnica  de  execución  das  melloras  ofertadas  co
financiamento de que se dispón ou oferta, acudindo para iso aos cálculos de custos –
de persoal e materiais- tradicionais no mercado e ás explicacións que poida dar o
licitador incurso nesta presunción. Isto con independencia da porcentaxe máxima de
baixa prevista a estes efectos no prezo de licitación, de tal forma que, de superarse,
a baixa será reputada como incursa en presunción de desproporción. 

Neste sentido entenderase como incursos en presunción de desproporcionalidade
aquelas ofertas que se sitúen en mais dun 10% por  debaixo do tipo máximo  de
licitación, límite que se fixa de conformidade co sinalado polo art.136.2 da LCSP.
Nestes casos procederase de acordo co aquí sinalado.

A  Mesa  de  contratación,  segundo  o  art.  22.1  f)  do  RD  817/2009,  tramitará  o
procedemento  sinalado  e  efectuará  proposta  de  declaración  como  anormal  ou
desproporcionada,  correspondendo a súa declaración como tal, e a súa exclusión
da licitación,  así  como a adxudicación á seguinte máis vantaxosa,  ao órgano de
contratación, no momento de efectuar o acordo de adxudicación, de conformidade co
art.  136 LCSP. O órgano de contratación  declarará  que a oferta non  poderá ser
cumprida  como  consecuencia  da  inclusión  de  valores  desproporcionados  ou
anormais, á vista das explicacións do licitador e do informe técnico, cando o custo
das  variantes  ou  melloras  sinaladas  na  oferta  supoña  a  imposibilidade  de  obter
beneficio de ningún tipo coa execución do contrato. A efectos das súas valoracións,
o órgano de contratación poderá considerar a relación entre a solvencia da empresa
e a oferta presentada.

As ofertas así declaradas serán excluídas da licitación. 

Con independencia dos criterios a valorar, será de aplicación o sinalado no art. 86 do
RD  1098/2001  respecto  da  valoración  das  ofertas  presentadas  por  empresas
pertencentes a un mesmo grupo. 

10.  Mesa de Contratación Mesa de Contratación Mesa de Contratación Mesa de Contratación

A Mesa de Contratación estará formada: 

- Por  un  Presidente,  que  poderá  ser  un  membro  da  Corporación  ou  un
funcionario da mesma.

- Polos seguintes vocais:
Michelena, 30; 36071-Pontevedra; 986804300 1
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• Un concelleiro en representación de cada grupo municipal, a excepción
de aquel xa representado pola Presidencia. 

• O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar  a
súa asistencia, con este carácter, na Secretaría Xeral del Pleno ou na
Secretaría da Administración Municipal.

• O titular do órgano de Intervención e fiscalización,  quen así  mesmo
poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral adscrito
ao seu servizo.

• Un funcionario técnico do servizo competente por razón da materia.
• A Xefa do servizo de Benestar Social
• A Directora Xeral da Area.

- Por un secretario, que será o funcionario titular do servizo de Contratación,
funcionario técnico adscrito a tal servizo ou o secretario de Administración
Municipal, sempre e cando este último non actúe como vocal.

O secretario terá voz, pero non voto. Na composición manterase a predominancia de
membros técnicos, de tal modo que se fose necesario incrementarase o seu número
ate conseguilo.
De conformidade co art. 21.4 do RD 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve
parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a
composición dos membros da mesa de contratación deberá de publicarse no perfil
do contratante, cunha antelación mínima de 7 días con respecto á reunión que deba
celebrar para a cualificación da documentación xeral a que fai referencia o art. 130.2
da LCSP. 
A  Mesa  poderá  constituírse  validamente  coa  asistencia,  polo  menos,  do  seu
Presidente, Secretario e da metade dos seus membros, entre os que deberán de
atoparse,  necesariamente,  os  vogais  en  funcións  de  Asesoría  Xurídica  e
Intervención. No curso das súas funcións poderá pedir os informes e asesoramentos
que estime convenientes. 

11.  Apertura e cualificación da documentación xeral.  Apertura e cualificación da documentación xeral.  Apertura e cualificación da documentación xeral.  Apertura e cualificación da documentación xeral. 

Concluído  o  prazo  de  presentación  de  proposicións,  a  Mesa  de  Contratación
procederá á cualificación previa da documentación xeral do sobre a) en sesión non
pública. 
A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do RD. 1098/2001, poderá
solicitar do empresario aclaracións sobre os certificados ou documentos presentados
para xustificación da súa capacidade, solvencia técnica e económica e ausencia de
prohibicións  para  contratar,  ou  mesmo  pedirlle  a  presentación  doutros
complementarios.  Tales  requirimentos  deberán  de  cumprimentarse  nun  prazo
máximo de 5 días naturais.
Por  outra  banda,  de  observarse  defectos  ou  omisións  emendables  na
documentación  presentada  comunicarase  verbalmente,  ou  mediante  fax  ou
telemáticamente, de así estimarse, aos interesados concedéndolles un prazo de tres
días hábiles para subsanación, sen prexuízo do correspondente anuncio no Perfil de
contratante do Concello, ou no taboleiro de anuncios, momento desde o que contará
o prazo de subsanación. 
Cualificada a documentación e emendados, no seu caso, os defectos ou omisións a
Mesa procederá a declarar as admitidas e as rexeitadas con expresión das causas
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do rexeitamento.
A  non  idoneidade  ou  a  non  xustificación  da  solvencia  técnica  ou  económica
achegada,  segundo  criterio  motivado  da  Mesa  de  Contratación,  terá  carácter
excluínte.

12.  Apertura das proposicións e proposta de adxudicación.  Apertura das proposicións e proposta de adxudicación.  Apertura das proposicións e proposta de adxudicación.  Apertura das proposicións e proposta de adxudicación. 

O acto de apertura das proposicións será público e terá lugar, no caso de que non se
comunique a remisión destas por Correo, o terceiro día hábil non sábado seguinte ao
de terminación do prazo para a súa presentación de proposicións. O cómputo deste
prazo efectuarase por días naturais, pero a súa celebración deberá de recaer en día
hábil non sábado, pospóndose ao primeiro día hábil seguinte de coincidir en sábado
ou inhábil. Terá lugar ás 9.00 horas, na Casa Consistorial. 
Tal día, no entanto, poderá ser demorado para o suposto de presentarse ofertas por
correo ou a través das vías sinaladas no art. 38.4 da Lei 30/1992, ou de requirirse
aclaracións, complementos ou emendas da documentación presentada. Neste caso,
o día de apertura de proposicións fixarase no perfil de contratante ou no taboleiro de
anuncios  do  Concello  cunha  antelación  de,  cando  menos,  2  días  ao  da  súa
celebración.  En  todo  caso,  o  acto  público  de  apertura  de  sobres  B  non  poderá
demorarse  máis  de  7  días  contados  desde  o  seguinte  ao  da  apertura  da
documentación xeral.

O acto transcorrerá segundo o disposto no art. 83 del RD 1098/2001 coas seguintes
precisións:

- Dada conta polo Presidente do resultado da cualificación da documentación
xeral, a Secretaría da mesa procederá á apertura de sobres B, con exclusión
dos  correspondentes  ás  proposicións  rexeitadas,  que  non  poderán  ser
abertos, e dará conta da documentación contida neles, coa posibilidade do
seu  exame  polos  interesados.  Esta  documentación  someterase  a  informe
técnico  ou,  no  seu  caso,  a  informe  do  Comité  de  Expertos  ou  órgano
especializado  regulado  no  art.  134.2  da  LCSP,  e  fixarase  data  para  a
apertura  pública  de  sobres  C,  correspondentes  aos  restantes  criterios
avaliables  mediante  fórmulas  matemáticas.  En  todo  caso,  a  apertura  de
devanditos sobres C só procederá unha vez que se outorgou a puntuación
correspondente polos criterios valorables segundo a documentación contida
no sobre B.

- No día fixado,  a Mesa dará conta da puntuación xa outorgada segundo o
exposto e, a continuación, procederá á apertura de sobres C, dando conta
dos seus contidos.

En todo caso, as proposicións afectas por calquera das causas precisadas no art. 84
do RD 1098/2001 serán rexeitadas motivadamente.

A  Mesa  de  Contratación  formulará  proposta  de  declaración  de  ofertas
desproporcionadas ou  anormais,  tramitado  o  procedemento  establecido  no  art.  9
destes pregos; así como proposta de clasificación das restantes proposicións, por
orden decrecente en atención as súas ofertas. 

Efectuada,  pola  Mesa  de  Contratación  a  proposta  de  clasificación  ao  órgano  de
contratación,  será  publicada  no  Taboleiro  de  Anuncios  do  Concello  para  o  seu
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coñecemento  polos  licitadores,  que  poderán  efectuar  as  alegacións  que  estimen
oportunas ante o órgano de contratación nun prazo non superior a 2 días hábiles. Así
mesmo, poderá enviárselles por fax ou medios telemáticos.

A  proposta  de  exclusión  de  ofertas  desproporcionadas  e  de  clasificación  das
restantes non crea dereito ningún para o empresario.

A Mesa de Contratación deberá considerar os prazos máximos de adxudicación do
contrato fixados legalmente e nestes pregos. 

CAP. III. ADXUDICACIÓNCAP. III. ADXUDICACIÓNCAP. III. ADXUDICACIÓNCAP. III. ADXUDICACIÓN

13. Exclusión  de  ofertas  desproporcionadas  e  clasificación  das  restantesExclusión  de  ofertas  desproporcionadas  e  clasificación  das  restantesExclusión  de  ofertas  desproporcionadas  e  clasificación  das  restantesExclusión  de  ofertas  desproporcionadas  e  clasificación  das  restantes
presentadaspresentadaspresentadaspresentadas. . . . 

 Se o órgano de contratación, á vista do procedemento tramitado segundo o art. 9 e
da  proposta  do  órgano  encargado  da apertura  de  ofertas,  estimase que  algunha
oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais
ou desproporcionados, a declarará como desproporcionada ou anormal e a excluirá
da clasificación. 

O  órgano  de  contratación  clasificará,  por  orden  decrecente,  as  proposicións
presentadas e que non foran declaradas desproporcionadas oo anormais conforme
ao sinalado. Para realizar dita clasificación atenderá aos criterios de adxudicación
establecidos no prego ou no anuncio podendo solicitar  para isto cantos informes
técnicos estime pertinentes. 

14.  Documentación a presentar polo licitador que presente a oferta máis vantaxosa Documentación a presentar polo licitador que presente a oferta máis vantaxosa Documentación a presentar polo licitador que presente a oferta máis vantaxosa Documentación a presentar polo licitador que presente a oferta máis vantaxosa
economicamente. economicamente. economicamente. economicamente. 

O licitador que presentase a oferta máis vantaxosa deberá achegar, no prazo máximo
de  10  días  hábiles,  contados  dende  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  recibise  o
requirimento, a seguinte documentación:

- Resgardo acreditativo da constitución de garantía definitiva na Tesouraría
xeral  do  Concello,  por  importe  do  5%  do  prezo  de  adxudicación  do
contrato,  ou do orzamento base de  licitación,  en ambos os casos  IVE
excluído.
En todo caso, se a proposición finalmente seleccionada estivese incursa
en  presunción  de  desproporcionalidade,  deberá  de  constituírse  unha
garantía complementaria  cuxa contía será, como máximo, equivalente á
anterior  e  definirase  en  concreto  en  atención  á  desviación  á  baixa  da
oferta seleccionada e aquela que polo órgano de contratación defínase
como media ou non incursa en tal presunción. 
Non  será  precisa  a  constitución  da  garantía  apuntada  nos  parágrafos
anteriores cando o adxudicatario houbera constituído no mesmo prazo, ou
con anterioridade ao mesmo, garantía global por importe suficiente ante a
Administración contratante, nos termos previstos no artigo 86 do LCSP, e
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dita garantía se encontrase vixente e efectiva.
A garantía constituirase en calquera das formas admitidas no artigo 84 da
LCSP  (excepto  retención  no  prezo),  debendo  axustarse  e  cumprir  as
condicións  esixidas  nos  artigos  55  a  58  do  RD  1098/01,  incluídos  os
anexos a que se refiren tales preceptos.
Deberá de considerarse o disposto no art. 87.2 e 3 en canto ao reaxuste
das  garantías  por  imposición  de  penalidades  ou  modificacións
contractuais.
A  Administración  poderá  rexeitar  a  admisión  de  avais  e  seguros  de
caución provenientes de entidades que se atopen en situación de mora
fronte  á  Administración  contratante  como  consecuencia  da  falta  de
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou
seguros  de  caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago.
A estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de
caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto
nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento
no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración. 

- Certificacións administrativas expedidas polos órganos competentes nas
que se acredite encontrarse ao corrente da súas obrigas tributarias coa
Administración do Estado e co Concello de Pontevedra, así como respecto
as  súas  obrigas  coa  seguridade  social,  ou  autorización  ao  órgano  de
contratación  para  obter  de  forma  directa  a  acreditación  disto,  mediante
declaración suficiente ante as Administracións tributarias e da seguridade
social  a  estes  efectos.  Isto  excepto  o  alta  no  IAE  para  o  concello  de
Pontevedra,  que  se  xustificará  mediante  presentación  desta  e,  no  seu
caso, do último recibo sobre dito imposto. 
Todo de acordo e nos termos precisados polos arts. 13 e seguintes do RD
1098/2001.

- Acreditación de non atoparse incursos en prohibicións para contratar, nos
termos  expostos  no  art.  11.3  destes  pregos,  pero  mediante  testemuña
xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable outorgada
por apoderado ante a Secretaría de Administración Municipal do Concello
de Pontevedra, notario público ou organismo profesional cualificado.
Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e
esta  posibilidade  estea  prevista  na  lexislación  do  Estado  respectivo,
poderá tamén substituírse por unha declaración responsable, outorgada
ante unha autoridade xudicial.

- Xustificante de efectuar o ingreso, na Tesourería municipal, da taxa pola
formalización do contrato e os gastos xerados pola publicidade da licitación
no  Diario  Oficial  de  Galicia  e  Boletín  Oficial  da  Provincia.  Os  gastos
procedentes desta publicidade se entenden co límite precisado no art. 75 del
RD 1098/2001, se sitúan en torno aos 300 € e sen que superen, en ningún
caso, a cantidade de 600 euros. 

- Para o  caso de adxudicación a unha Agrupación de Empresas deberán
estas de acreditar a súa constitución en escritura pública, e aportar o NIF
asignado  a  Agrupación.  Así  mesmo,  deberán  nomear  un  representante
apoderado  único  da  unión  con  poderes  bastantes  para  exercitar  os
dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extinción do
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mesmo,  sen  prexuízo  da  existencia  de  poderes  mancomunados  que
poidan outorgar para cobros e pagos de contía significativa. 

- A  xustificación  da  dispoñibilidade  dos  medios  de  adscrición  mínima
obrigatoria,  incluíndo  a  titulación  (e  colexiación  de  resultar  obrigada)
técnica  do  persoal  que  se  esixe  como  mínimo  para  a  execución  do
contrato, segundo se sinalou no art. 3. 

De  non  cumprimentarse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,
entenderase que o licitador retira a súa oferta, procedéndose nese caso a requirir a
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas
as ofertas.

15.  Adxudicación.  Adxudicación.  Adxudicación.  Adxudicación. 

Dentro dos 5 días hábiles seguintes a recepción da documentación precisada no
artigo anterior, o órgano de contratación deberá ditar resolución de adxudicación do
contrato,  sempre  que  o  licitador  presentara  dita  documentación  e  acreditara  que
reúne as condicións esixidas ao efecto.

Non  poderá  declararse  deserta  unha  licitación  cando  exista  algunha  oferta  ou
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.

Non obstante, nos termos previstos no artigo 139 da  LCSP, a Administración, antes
de  ditar  a  adxudicación,  poderá  renunciar  a  celebrar  o  contrato  por  razóns  de
interese  público,  ou  desistir  do  procedemento  tramitado,  cando  este  adoeza  de
defectos non emendables, debendo de indemnizar aos licitadores, en ambos casos,
dos gastos que a súa participación na licitación lles ocasionase efectivamente 

A adxudicación deberá ser motivada, se notificará aos candidatos ou licitadores e,
simultaneamente, se publicará no perfil do contratante. Deberá conter os extremos
sinalados no art. 135.4 de la LCSP.

Ao considerarse para a adxudicación do contrato unha pluralidade de criterios, o
prazo máximo para efectuar a adxudicación será de dous meses a contar dende a
apertura das proposicións, salvo que se estableza outro no Anexo I a estes pregos.

16.  Formalización do contrato.  Formalización do contrato.  Formalización do contrato.  Formalización do contrato. 

Unha vez que transcorreran 15 días hábiles desde que se reciba a notificación da
adxudicación aos licitadores e candidatos, o Concello requirirá ao adxudicatario para
que subscriba o documento administrativo de formalización do contrato, nun prazo
non superior a 5 días contados desde o seguinte ao que recibira o requirimento. Isto
sempre que non se interpuxera recurso que supoña a suspensión da formalización,
salvo  que  tal  suspensión  fora  alzada  polo  órgano  competente  para  coñecer  do
recurso.

Ao  contrato  administrativo  uniráselle,  formando  parte  do  mesmo,  a  oferta  do
adxudicatario e un exemplar do prego de cláusulas administrativas particulares e das
prescricións técnicas, debidamente compulsados. 

2. O documento en que se formalice o contrato será en todo caso administrativo, sendo
título  válido  para  acceder  a  calquera  rexistro  público.  No  obstante,  o  contrato  se
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formalizará en escritura pública cando así o solicite o contratista, sendo a súa costa os
gastos derivados do seu outorgamento.

3. Se por causa imputable ao adxudicatario non puidera formalizarse o contrato dentro
do prazo indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise, e  procederá a
indemnización dos danos e prexuízos ocasionados ao concello. Neste suposto, poderá
adxudicarse o contrato  a seguinte proposta máis vantaxosa, previa acreditación dos
extremos sinalados na cláusula 14.

4. No suposto de que no expediente recaia declaración de urxencia, se poderá, previa
constitución da garantía definitiva cando fora esixible, iniciar a execución do contrato
sen a previa  formalización, de acordo co previsto no artigo 96.2.c) da LCSP.

5. A formalización do contrato publicarase nos termos expostos no art. 138 da LCSP.

CAP. IV. RÉXIMEN CONTRACTUAL. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN CAP. IV. RÉXIMEN CONTRACTUAL. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN CAP. IV. RÉXIMEN CONTRACTUAL. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN CAP. IV. RÉXIMEN CONTRACTUAL. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN 

17.  Prazo de duración do contrato. Realización dos servizos.  Prazo de duración do contrato. Realización dos servizos.  Prazo de duración do contrato. Realización dos servizos.  Prazo de duración do contrato. Realización dos servizos. 

Segundo se expuxo, o prazo de duración do contrato será de 4 anos prorrogables
por outros 2 e polos prezos tope expostos para cada un.
O  contratista  deberá  de  iniciar  os  traballos  ao  día  seguinte  da  formalización  do
contrato,  debendo  de  finalizalos  no  prazo  precisado  por  este.  Se  adaptará  as
instrucións dadas polo técnico municipal en cada caso concreto, ben verbalmente ou
por escrito, a través do instrumento técnico axeitado e suficiente. 

Tal prazo contractual so se prorrogará cando o atraso na execución da prestación
non se producise por causas imputables ao contratista e nos prazos establecidos no
art.  197.2  da  LCSP,  non   admitíndose  a  prórroga  tácita  por  consentimento  das
partes, segundo establece el art. 23.2 do mesmo texto.
A petición de prórroga se regulará por lo previsto en el art. 100 del RD 1098/2001.

18.  Revisión de prezos.  Revisión de prezos.  Revisión de prezos.  Revisión de prezos. 

A solicitude do adxudicatario,  o prezo  do contrato poderá ser obxecto de revisión,
incrementándose  na  cantidade  resultante  de  aplicar  o  85%  sobre  as  variacións
experimentadas polo I.P.C. no ano anterior, de conformidade co previsto no art. 77 da
Lei 30/2007,de 30 de outubro de Contratos do Sector Público, sempre que se executou
no 20 por cen do seu importe e transcorrese un ano dende a súa adxudicación.
A tales efectos, polo adxudicatario, deberase achegar certificación do Instituto Nacional
de Estatística, acreditativo do incremento do I.P.C. no período do ano anterior, que se
computará  dende  o  mes  correspondente  á  data  de  adopción  do  acordo  de
adxudicación do contrato.
Dita revisión de prezo deberase aprobar expresamente polo órgano de contratación,
previo informe do Servizo promotor do expediente e da Intervención Xeral.
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19.  Réxime de pagos.  Réxime de pagos.  Réxime de pagos.  Réxime de pagos. 

O pago efectuarase pola Tesouraría Municipal previa aprobación da correspondente
factura, ou facturas, tras a prestación dos servizos obxecto do presente contrato. 
As facturas presentaranse mensualmente, contemplando os traballos realizados no
devandito período.
A efectos do cómputo do prazo de abono previsto en 200.4 da LCSP fíxase como
data de expedición da factura a da súa recepción no Rexistro Xeral do Concello. No
suposto  de  que  pola  Administración  se  observen  erros  ou  defectos  na  factura
presentada  e  requírase  a  súa  rectificación,  os  prazos  interromperanse  até  o
momento en que os mesmos sexan emendados. 
A factura deberá conter os datos e requisitos establecidos no RD 1496/2003, do 28
de novembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar factura que incumbe
aos  empresarios  e  profesionais,  así  como  aqueles  previstos  polas  Bases  de
Execución  do  Orzamento  municipal.  A  falta  de  entrega  da  factura  cos requisitos
precisados impedirá o seu pago  e o inicio do cómputo do prazo para  o xiro de
intereses por demora. 
En consecuencia, o seu contido mínimo será:

- Identificación do Concello: Nome, CIF, domicilio e unidade, dependencia ou
servizo municipal que efectúa el encargo (SERVICIO DE CONTRATACIÓN).

- Identificación del contratista: Nome ou razón social, NIF o CIF e domicilio.
- Número de factura e, no seu caso, serie.
- Data e lugar de expedición.
- Descrición suficiente do servizo.
- Sinatura do contratista.
- Importe da factura, debendo figurar desagregado o IVE.
- Conta bancaria onde realizar o pago.

 
Previamente ao pago o contratista deberá presentar certificado ao que se refire o art.
43.1 f) da Lei Xeral Tributaria. O cómputo dos prazos para o abono das facturas
suspenderase en tanto non se aporta tal certificación.

20.  Imputación de gastos ao contratista. Imputación de gastos ao contratista. Imputación de gastos ao contratista. Imputación de gastos ao contratista.

Serán de conta do adxudicatario os seguintes gastos:

- Os  tributos  estatais,  autonómicos  e  municipais  que  deriven  da  execución  do
contrato.  O  IVE  soportado  pola  Administración,  que  se  indica  como  partida
independente, forma parte do prezo do contrato, debendo de asumir o contratista
o seu ingreso a favor da Facenda pública, no seu caso.

- Os de formalización do contrato de adxudicación en documento administrativo de
conformidade coa Ordenanza Fiscal reguladora de la Taxa.

- Os demais establecidos nestes pregos, ou que procedan segundo a normativa
aplicable. 

Considéranse  tamén  engadidos  na  proposición  do  adxudicatario  e  no  prezo  do
contrato todos os gastos que resultasen necesarios para a execución do mesmo, así
como  calquera  outro  tipo  de  gasto  que  puidese  orixinar,  incluídos  os  posibles
1
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desprazamentos.

1.  Obrigas xerais do contratista.  Obrigas xerais do contratista.  Obrigas xerais do contratista.  Obrigas xerais do contratista. 

O  adxudicatario  queda  obrigado  a  executar  os  servizos  con  estrita  suxeición  ás
estipulacións contidas no prego de prescricións técnicas particulares e aos presentes
pregos de condicións económico administrativas, así como a cantas instrucións para
a súa interpretación dea ao contratista a Administración, e ao estrito cumprimento de
cantas  disposicións  de  carácter  laboral  e  fiscal  sexan  de  aplicación  ao  contrato,
sendo da súa conta e risco todo o referente a accidentes de traballo, normas de
seguridade e hixiene e de protección á industria. 

Serán de conta do adxudicatario todos os tributos estatais, autonómicos e municipais
que deriven do contrato de execución do servizo, engadido o IVE.
Deberá de observar en todo momento a normativa que regule a prestación.

O contratista deberá de gardar sixilo respecto dos datos e antecedentes que, non
sendo públicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do contrato e dos que
teña  coñecemento  con  ocasión  do  mesmo,  salvo  que  o  órgano  de  contratación,
atendendo á natureza e circunstancias do contrato, lle permita expresamente a súa
publicidade ou comunicación a terceiros.

De ter a condición de traballador autónomo deberá de dar cumprimento ao previsto
na Lei 20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo.

8. Ao  supor a prestación obxecto do presente contrato o acceso a datos de carácter
persoal, deberá considerarse o preceptuado no art. 36 dos presente pregos. 

21.  Obrigas de carácter laboral.  Obrigas de carácter laboral.  Obrigas de carácter laboral.  Obrigas de carácter laboral. 

1. Todo o persoal que execute as prestacións dependerá únicamente do contratista a
todos os efectos, sen que entre este ou aquel e o Concello exista vínculo algún de
dependencia funcionarial nin laboral. A tal efecto, antes do inicio da execución do
contrato ou na semana inmediata posterior a éste, o concesionario estará obrigado
a:

- Identificar ao persoal ao seu servizo, con nomes, apelidos e nº do DNI.
- Determinar a súa categoría e posto adscrito.
- Acreditar a súa afiliación e situación de alta na Seguridade Social. 

Se especificará aquel que ostente a responsabilidade da custodia dos ficheros de
datos  personais  e  demais  obrigas  sinaladas  pola  LO  15/1999  ou  normativa  en
desenvolvemento, ou que a sustitúa. 

2.  A  empresa  asumirá  respecto  aos  seus  traballadores  as  obrigas  laborais,  de
seguridade social e de seguridade e  saúde laboral, así como, no seu caso, fiscais.

3. Ao amparo das facultades de fiscalización que lle competen ao Concello e co fin
de evitar posibles responsabilidades derivadas da aplicación da lexislación social, o
contratista deberá de dar cumprimiento as seguintes obrigas:
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- Deberá obter autorización municipal  para a firma de convenios colectivos que
afecten exclusivamente ao ámbito deste contrato. 

- Deberá darlle ao Concello comunicación de todos os convenios colectivos que
poida concluir  a propia  empresa  contratista,  ou a subcontratista,  así  como as
modificacións dos de ámbito superior que lles afecten. O prazo para elo será de
15 días trala súa conclusión.

- Se lle dará ao Concello con carácter trimestral certificación oficial de encontrarse
ao  corrente  das  súas  obrigas  tributarias  e  coa  Seguridade  Social,  así  como
declaración xurada do representante da empresa de encontrarse ao día no pago
das  retribucións  devengadas  polo  persoal  ao  seu  servizo.  Esta  obriga  tamén
alcanza as empresas subcontratistas.

- Incorporar nos contratos que subscriba co persoal ao seu servizo destinado para
o desenvolvemento destes traballos para o Concello de Pontevedra, as cláusulas
contidas na presente sección ou, no seu defecto, xustificar a súa notificación no
primer mes de vixencia do contrato. 

- Deberá  de obter  autorización  previa  municipal obter  autorización  previa  municipal obter  autorización  previa  municipal obter  autorización  previa  municipal para  a  contratación  de  novos
traballadores,  ou  para  a  alteración  da  categoría  laboral  e/ou  dos  dereitos
económicos  dos  mesmos.  A  vulneración  desta  obriga  se  considerará  como
infracción moi grave do contrato.
Nesta autorización o Concello comprobará a necesidade obxetiva deste persoal
para a axeitada prestación do servizo.

4. O incumprimento destas obrigas poderá dar lugar a resolución do contrato ou a
imposición das penalidades previstas nestes pregos.  

5. As baixas, permisos e licenzas do personal adscrito que por calquer motivo ou
circunstancia se teña que cubrir por outro persoal, correrán exclusivamente a cargo
do  concesionario,  de  xeito  que,  en  cada  momento  da prestación  do  servizo  non
puidera quedar reducida a dotación de persoal. O persoal que proceda a substituir
por permisos, licenzas ou baixas ten que reunir os requisitos de titulación e demais
condicións que son requeridas para a persoa que sustitúen. O adxudicatario estará
obrigado a comunicar os datos persoais relativos as  persoas que se sustitúan, con
carácter previo a iniciar a prestación do servizo por parte deles, así como a xustificar
a  titulación,  a  alta  na  seguridade  social,  funcións,  contrato  laboral,  costes
económicos e convenio laboral de aplicación, así como o horario e o nome da persoa
que sustitúen.

6.  En canto  ao período de vacacións,  o disfrutarán cando libremente o pacte  co
concesionario, pero sempre garantindo a existencia dun persoal mínimo, que garanta
a correcta prestación do servizo.

7. O Concello se reserva o dereito de revisar en calquera momento a documentación
acreditativa do cumprimento por parte do adxudicatario das obrigas fiscais e sociais,
así como a de requerir documentación complementaria no prazo que motivadamente
se sinale.

8.  A  empresa  promoverá  e  velará  polo  reciclaxe  e  mellora  na  formación  dos
profesionais.

10. En todo caso, a empresa responderá da calidade técnica do servizo prestado, e
2
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da calidade, condicións e titulación do seu persoal, así como das consecuencias ou
responsabilidades  que  se  deduzan,  para  a  Administración  contratante  ou  para
terceiros da incorrecta execución do contrato.

11. Si o adxudicatario fose unha cooperativa, sociedade laboral, civil, ou análoga,
donde  os  traballadores  ou  integrantes  da  mesma,  cotizasen  en  réxime  de
autónomos, de conformidade coa normativa laboral e social,  entonces lle será de
aplicación todo o disposto neste artigo, salvo que sexa absolutamente incompatible
con este tipo de réxime.

22.  Dereitos do contratista.  Dereitos do contratista.  Dereitos do contratista.  Dereitos do contratista. 

- Ao aboamento dos servizos que realmente execute con arranxo ás cláusulas do
presente Prego e o de prescricións técnicas. 

- A transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 201 de la LCSP e das
Bases de Execución do Orzamento deste Concello. 

- Sen  prexuízo  das  disposicións  da  Lei  30/2007,  de  30  de  Outubro  relativas  á
publicidade da adxudicación e á información que debe darse aos candidatos e
aos licitadores, estes poderán designar como confidencial parte da información
facilitada por eles ao formular as ofertas, en especial con respecto aos secretos
técnicos ou comerciais e aos aspectos confidenciais das mesmas. Os órganos de
contratación non poderán divulgar esta información sen o seu consentimento. 

23.  Responsabilidades do contratista.  Responsabilidades do contratista.  Responsabilidades do contratista.  Responsabilidades do contratista. 

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos
e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, o seu equipo ou como consecuencia dos traballos realizados.
Así mesmo, o contratista responderá os termos do art. 281.2 da LCSP. 

Cando tales danos e prexuízos fosen ocasionados como consecuencia inmediata e
directa  dunha  orde  da  Administración,  será  esta  responsable  dentro  dos  límites
establecidos na Lei. 

24. Infraccións do adxudicatarioInfraccións do adxudicatarioInfraccións do adxudicatarioInfraccións do adxudicatario. . . . 

As  infraccións  que  cometa  o  adxudicatario,  se  clasifican  en  leves,  graves e  moi
graves, de acordo coa tipificación seguinte:

1.  Terán  a  consideración  de  faltas  MOI GRAVES,MOI GRAVES,MOI GRAVES,MOI GRAVES, os   incumprimentos das súas
obrigas esenciais a efectos de resolución contractual, as seguintes:

a) A non posta en funcionamento do servizo no prazo máximo indicado nos
presentes pregos ou, no seu caso, mellorado polo concesionario.
b) A  paralización  da  execución  do  programa  obxecto  deste  contrato  que
afecte a lo menos ao 20% dos usuarios, imputable ao concesionario, por mais de
24 horas.
c) Calquera  descuberto  por  parte  da  empresa  adxudicataria  no  pago  á
Seguridade Social  das cotas procedentes dos traballadores afectos ao servizo
contratado, cando este descuberto se estenda mais dun mes.
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d) O incumprimento, por parte de la empresa adxudicataria, das súas obrigas
salariais  que  supoñan  a  falla  de  abono  de  calquera  nómina  mensual,  paga
extraordinaria,  o  gratificación  por  importes  equivalentes  a  calquera  das  dúas
anteriores, cando este incumprimento se demore mais dun mes.
e) O atraso superior a un mes no cumprimento das obrigas tributarias.
f) A contratación de novos traballadores, ou a alteración da categoría laboral
e/ou dos dereitos económicos dos mesmos, sen autorización municipal. 
g) A non adscrición dos medios persoais mínimos precisados nos PCA ou
PPT, o mellorados pola adxudicataria na súa oferta.
h) O  incumprimento  que  mereza,  segundo  a  lexislación  aplicable,  a
consideración de moi grave,  das obriga establecidas pola lexislación laboral, de
seguridade e saúde e de prevención de riscos laborais. 
i) O non gardar o segredo profesional dos asuntos que se coñezan en razón
do servizo prestado e que prexudiquen ao usuario o se utilice en proveito propio.
O incumprimento da normativa sobre Protección de Datos de carácter persoal
que teña a consideración de moi grave o grave segundo esta. 
j) A  percepción  pola  adxudicataria  ou  polo  persoal  ao  seu  servizo  de
calquera remuneración o contraprestacións dos usuarios pola prestación deste
servizo,  incluídas  dádivas,  doazóns  o  gratificacións  económicas  o  materiais,
sempre que en este último caso, tendo coñecemento o concesionario, este non
adoptara  as necesarias medidas para evitalo.  Isto  cando  o  valor  do  percibido
exceda de 300 €. 
k) Calquera  conduta  constitutiva  de  delito,  especialmente  as  coaccións,
roubos e furtos aos usuarios cometida pola empresa prestataria ou persoal ao
seu servizo cando, neste último caso, non adoptase as medidas oportunas para
súa denuncia, sanción, despido o corrección.
l) Arrendar, subarrendar, gravar ou allear os bens afectos ao servizo, baixo
calquera modalidade ou título, cando seu valor supere os 12.000 €.
m) A cesión ou traspaso en todo o en parte do programa contratado, baixo
calquera modalidade o título. 
n) A resistencia reiterada aos requirimentos efectuados pola Administración
mediante resolución expresa, cando produza un prexuízo moi grave á execución
do contrato respecto a prestacións básicas para o seu funcionamento.
o) A utilización  de  sistemas de  traballo,  elementos,  materiais,  máquinas o
persoal  diferentes  aos  previstos  nos  pregos,  nas  ofertas  o  comunicados  do
contratista, cando produzan un prexuízo moi grave na execución do contrato ou
cando tales foran determinantes para a súa adxudicación. 
p) A negativa a facilitar a supervisión polo Concello do estado dos traballos e
medios  adscritos  e  do  persoal  correspondente,  así  como  non  facilitar  a
información requirida ao respecto ou facelo cunha demora superior a 10 días. Así
mesmo, a falsificación dos datos facilitados ao Concello.
q) A demora en máis de 24 horas na comunicación das incidencias graves ou
moi graves relacionadas coa execución do programa ou relativas aos usuarios/as
do mesmo.
r) A  modificación  substancial  na  execución  do  programa  sen  previa
autorización municipal.
s) A negativa da contratista a abandonar e deixar libres e vacuos os bens
prestados  polo  Concello  á  finalización  do  contrato,  por  cumprimento  ou
resolución, no prazo fixado nestes pregos.,
t) A  non  reposición  da  garantía  definitiva  cando  se  fagan  efectivas  as
penalidades no prazo de quince días naturais.
2
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u) En xeral, os moi graves incumprimentos das condicións establecidas nos
PPA e nos PPT que causen moi  grave  prexuízo  para  o Concello ou para  os
usuarios.
v) A acumulación de 2 faltas graves que sexan firmes en vía administrativa
dentro do prazo de cada ano contractual, ou 3 en todo o prazo de duración do
contrato.

2. Terán a consideración de faltas GRAVES GRAVES GRAVES GRAVES as seguintes:

a) A paralización da execución das prestacións obxecto deste contrato que
afecte a lo menos ao 10% dos usuarios, imputable á contratista, cando supere 24
horas e non deba de cualificarse  como infracción moi grave.
b) Calquera descuberto por parte da empresa no pago ás Seguridade Social
das cotas procedentes dos traballadores afectos ao servizo contratado,  cando
este descuberto se estenda máis  de 5 días e ata 1 mes.
c) O incumprimento,  por parte da empresa das súas obrigas salariais que
supoñan a falta de abono de calquera nómina mensual, paga extraordinaria, o
gratificación  por  importes  equivalentes a  calquera  das  dúas anteriores,  cando
este incumprimento se demore máis 5 días e ata 1 mes.
d) O  atraso  superior  a  5  días  e  ata  1  mes  no  cumprimento  das  obrigas
tributarias.
e) A non adscrición dos medios persoais mínimos precisados nos PCA ou
PPT,  o  mellorados  pola  adxudicataria  na  súa  oferta,  cando  non  foran
determinantes para a adxudicación do contrato e non causasen graves prexuízos
ás prestación do servizo.
f) O  incumprimento  que  mereza,  segundo  a  lexislación  aplicable,  a
consideración de leve das obrigacións establecidas pola lexislación laboral,  de
seguridade e saúde e prevención de riscos laborais.
g) O non gardar secreto profesional dos asuntos que se coñezan en razón do
servizo  prestado,  cando  non  prexudiquen  ao  usuario  ou  non  se  utilice  en
provecho propio. O incumprimento da normativa sobre Protección de Datos de
carácter persoal que teña a consideración de leve segundo esta.
h) A aceptación  polo adxudicatario ou  persoal  ao seu  servizo  de dádivas,
doazóns  o  gratificacións  económicas  ou  materiais  dos  usuarios  o  familiares
usuarios do programas, cando seu valor exceda dos 100 € e non supere os 300 €.
i) O  incumprimento  que  mereza,  segundo  a  lexislación  aplicable,  a
consideración  de  grave  das  obriga  establecidas  pola  lexislación  laboral,  de
seguridade e saúde e de prevención de riscos laborais. 
j) Arrendar, subarrendar, gravar ou allear os bens afectos ao servizo, baixo
calquera modalidade o título, cando seu valor supere os 6.000 € e non supere os
12.000 €.
k) A resistencia reiterada ás inspeccións e aos requirimentos efectuados pola
Administración mediante resolución expresa, cando produza un prexuízo grave á
execución do contrato. A non realización de auditorías que lle sexan requiridas.
l) As  graves  desconsideracións  a  usuarios  ou  traballadores  da
Administración.
m) A  utilización  de  sistemas  de  traballo,  materiais,  máquinas  o  persoal
diferentes aos previstos nos pregos, nas ofertas o comunicados da contratista,
cando  produzan  un  perxuizo  grave  na  execución  do  contrato  e  foran
determinantes para a súa adxudicación.
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n) A resistencia a facilitar a supervisión polo Concello do estado dos traballos,
dos locais e medios adscritos e do persoal correspondente, así como facilitar a
información  requirida  ao  respecto,  con  una  demora  superior  a  5  días  e  non
superior a 10. 
o) Non dar curso ás reclamacións ou suxestións presentadas polos usuarios
o público en xeral.
p) A  demora  na  entrega  dos  informes  previstos  no  art.  22  e  demais  que
puideran establecerse nestes PCA e nos PPT, por máis de 10 días, respecto aos
primeiros, ou 20 días respecto aos segundos. Cada demora equivalente a dicho
prazo suporá unha infracción grave diferente.
q) A demora en máis de 48 horas na comunicación das incidencias leves do
servizo.
r) A falla de dispoñibilidade no local afecto ao servizo de libros de suxestións
ou reclamacións. A non facilitación as persoas que os soliciten, así como dos
PCA e PPT.
s) En  xeral,  os  graves  incumprimentos  da  proxecto  técnico  regulador  do
programa, e das condicións establecidas nestes pregos o nos PPT, que causen
grave prexuízo para o Concello o aos usuarios.
t) A acumulación de 3 faltas leves que sexan firmes en vía administrativa
dentro do prazo de cada año contractual, ou 5 en todo o prazo de duración do
contrato.

3. Terán a consideración de infraccións LEVESLEVESLEVESLEVES as seguintes:

a) Calquera paralización imputable ao adxudicatario na prestación do servizo,
que afecte a calquera número de usuarios e por calquera tempo, sempre que non
poida ser cualificada como infracción grave o moi grave. Se considerará o número
de  usuarios  afectados  e  o  tempo  da  paralización  do  servizo  para  graduala
sanción.
b) Calquera descuberto por parte da empresa no pago á Seguridade Social
das cotas procedentes dos traballadores afectos ao servizo  contratado,  cando
non poida ser cualificado como infracción grave o moi grave.
c) O incumprimento, por parte da empresa, das súas obrigas salariais que
supoñan a falta de abono de calquera nómina mensual, paga extraordinaria, ou
gratificación  por  importes equivalentes  a  calquera  das dúas anteriores,  cando
este incumprimento non poida ser cualificada como infracción moi grave o grave.
d) O  atraso  no  cumprimento  das  obrigacións  tributarias  sempre  que  non
poida ser cualificado como infracción moi grave o grave.
e) A  non  adscrición  dos  medios  persoais  mínimos  precisados  nos  PCA  o
PPT,  ou  mellorados  pola  adxudicataria  na  súa  oferta,  cando  causasen  leves
prexuízos á prestación do servizo.
f) A aceptación polo adxudicatario ou o persoal a seu servizo de dádivas,
doazóns o gratificacións económicas ou materiais dos usuarios ou familiares que
se  beneficien  do  servizo,  cando  seu  valor  exceda  dos  100  €  e  non  sexa
constitutivo de infracción grave o moi grave. 
g) A  prestación  dos  servizos  de  xeito  levemente  deficiente,  irregular  ou
incompleta cando non cause risco o prexuízo grave para a seguridade ou saúde
dos usuarios ou cidadáns en xeral.
h) Arrendar, subarrendar, gravar o allear os bens afectos ao servizo, baixo
calquera modalidade ou título, cando o seu valor non supere os 6.000 €.
i) O trato incorrecto aos usuarios ou aos traballadores da administración.
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j) O  altercados  o  disputas  entre  o  persoal  do  servizo  durante  a  súa
prestación.
k) A utilización  de  sistemas de  traballo,  elementos,  materiais,  máquinas o
persoal  diferentes  aos  previstos  nos  pregos,  nas  ofertas  o  comunicados  do
contratista,  cando produzan un prexuízo leve na  execución do contrato  e non
foran determinantes para a súa adxudicación.
l) A demora no cumprimento dos prazos para a entrega de documentación,
realización  de  requirimentos,  comunicación  de  incidencias,  cumprimento  das
obrigas  e  demais  precisados  nos  PCA  e  PPT,  cando  non  constitúan  unha
infracción grave o  moi  grave  segundo  estes PCA.  Cada  demora  equivalerá  a
unha infracción.
m) Calquera  outra  acción  ou  omisión  que  infrinxa  as  obrigas  ou  deberes
recollidas nos PPA e PPT, ou no proxecto de execución do servizo, ou supoñan o
incumprimento  das  melloras  comprometidas  pola  adxudicataria,  cando  non
resulte tipificada como infracción grave o moi grave.

25.  Penalizacións polos incumprimentos.  Penalizacións polos incumprimentos.  Penalizacións polos incumprimentos.  Penalizacións polos incumprimentos. 

1. Os mencionados incumprimentos, sen prexuízo das posibilidades de resolución
contractual, se penalizarán do seguinte modo:

•••• Faltas leves: multa de ata 2.000 €.
•••• Faltas graves: multa de contía comprendida entre 2.001 € e 4.000 €.
•••• Faltas moi graves: multa de contía comprendida entre 4.001 € e 9.000 €.

2. As multas gradaranse considerando a existencia de intencionalidade, o alcance
dos prexuízos causados, a afectación á seguridade o saúde das persoas, a busca de
beneficio  económico  coa  súa  comisión,  a  posibilidade  de  reparación  o
restablecemento  da  realidade  fáctica,  o  descoñecemento  de  instrucións  o
advertencias  expresas  efectuadas  por  calquera  Administración  ou  organismo
público, o grado de participación no feito por título diferente de autoría, a capacidade
económica do infractor e a reiteración no prazo dun ano, cando non supoña cambio
de cualificación da infracción.

3.  As  contías  das  sancións  se  entenderán  actualizadas  do  mesmo  modo  que  o
previsto  nos presentes PCA para  a  revisión  ordinaria  do prezo  do  contrato.  Non
poderán impoñerse sancións que,  no seu conxunto,  superen o 10% do prezo do
contrato, sen prexuízo das posibilidades de resolución, de acordo co art. 196.5 de la
LCSP, cada vez que as multas alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato.

4. Tanto o importe das multas como os das responsabilidades administrativas se
poderán esixir pola vía administrativa de prema, sen prexuízo da esixencia, no seu
caso, das correspondentes responsabilidades civís o penais.

26.  Imposición das sancións.  Imposición das sancións.  Imposición das sancións.  Imposición das sancións. 

1. As sancións serán impostas polo órgano de contratación. Requirirá a acreditación
dos feitos fundamentadores, informe proposta da Xefatura de Servizo e a concesión
dun prazo de audiencia á concesionaria, non inferior a 10 días hábiles.

2. O importe da multa se satisfará ao Concello por parte do concesionario no prazo
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de 30 días naturais seguintes da súa  notificación.  De  non satisfacerse  dentro do
prazo, as multas se farán efectivas de acordo coa prelación seguinte:

- Se compensarán con débedas que a empresa teña pendentes co Concello de
Pontevedra.

- Incautación  da  garantía  definitiva  no  importe  necesario  para  cubrir  a  multa
imposta. A tal efecto o contratista deberá de completar a garantía incautada.

- En canto ao abono do importe das multas non quede cuberto na súa totalidade
pola  garantía  definitiva,  o  Concello  poderá  utilizar  os  medios  de  execución
forzosa previstos na Lei 30/1992, de réxime xurídico de administracións públicas
e do procedemento administrativo común o norma vixente aplicable ao caso.

3. A imposición das multas terá lugar independentemente da esixencia dos danos e
perdas que procedan.

27. Recepción da prestación e prazo de garantía. Recepción da prestación e prazo de garantía. Recepción da prestación e prazo de garantía. Recepción da prestación e prazo de garantía. 

Para a recepción e liquidación do servizo estarase ao disposto nos arts. 205 e 283
da LCSP. 
Fíxase un prazo de garantía dun ano, transcorrido o prazo de garantía e cumprido
satisfactoriamente  o  contrato  sen  que  existan  posibles  responsabilidades  da
contratista pendentes de depurar, ou resolto este sen culpa do contratista, ditarase
acordo de devolución da garantía ou cancelación do aval.

29.  Modificacións contractuais. 29.  Modificacións contractuais. 29.  Modificacións contractuais. 29.  Modificacións contractuais. 

Procederán nos casos previstos pola lexislación contractual, tramitándose segundo
esta (arts.  92 bis e ss, 202,  282 da LCSP, art.  103 do RD 1098/2001,  e demais
aplicables). 
Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o prezo do mesmo,
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído). Esta garantía deberá constituírse dentro do
prazo máximo de 15 días naturais a contar desde a notificación da aprobación da
modificación e antes da formalización da modificación de acordo co art. 140 LCSP. A
non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do
contrato. 

30.  Subcontratacións. 30.  Subcontratacións. 30.  Subcontratacións. 30.  Subcontratacións. 

Adaptarase ao disposto nos arts. 210 e 211 de la LCSP, considerando:

- O prazo de antelación para que o contratista comunique por escrito a intención
de subcontratar parte da prestación será, como mínimo, de 5 días hábiles á
data en que haxa de iniciarse a execución do subcontrato.

- Deberá  de  engadirse  declaración  responsable  do  subcontratista,  formulada
ante  a  Secretaría  de  Administración  Municipal  do  Concello  de  Pontevedra,
notario  público  ou  organismo  profesional  cualificado,  de  non  atoparse
inhabilitado para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendido
nalgún dos supostos do artigo 49 da LCSP,  con expresa  manifestación  de
atoparse  ao  corrente  das  súas  obrigas  tributarias  e  coa  seguridade  social.
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Deberá de achegar certificación de estar ao corrente das súas obrigas coa
Seguridade Social.

- O  subcontratista  deberá  adaptarse  na  execución  da  parte  do  contrato  á
lexislación que regule as relacións laborais no seo da súa empresa, á normativa
aplicable á prestación e, especialmente, aquela en materia de seguridade e
saúde no traballo. 

As modificacións que se produzan nas prestacións obxecto do subcontrato ao longo da
súa execución deberán ser notificadas por escrito ao órgano de contratación, nun prazo
non superior a quince días de producirse a mesma, con indicación das modificacións
producidas.

31.  Cesión do Contrato. 31.  Cesión do Contrato. 31.  Cesión do Contrato. 31.  Cesión do Contrato. 

Procederá de conformidade co establecido no art. 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
a contar dende a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro de devandito prazo poderá dar lugar á resolución do
contrato. 

32.  Resolución do Contrato. 32.  Resolución do Contrato. 32.  Resolución do Contrato. 32.  Resolución do Contrato. 

Procederá nos casos previstos nos artigos 206 e 284 do LCSP, cos efectos previstos
nos artigos 208 e 285 da mesma lei. 
A demora na súa execución que poida supor a perda de subvencións ou axudas
outorgadas  a  este  fin,  de  ser  o  caso,  será  causa  de  resolución  expresa,
independentemente  das  indemnizacións  por  danos  e  prexuízos  que  se  puidesen
derivar.
Así mesmo, considéranse como causas expresas de resolución do contrato:

- O incumprimento, por parte de la empresa principal ou subcontratista, das
súas obrigas salariais que supoñan a falta de aboamento de calquera nómina
mensual,  paga  extraordinaria,  ou gratificación  por  importes equivalentes a
calquera  das  anteriores,  cando este  incumprimento  se demore máis  dun
mes.

- O incumprimento  das obrigas sinaladas nos arts.  21 e 22 destes pregos,
cando  revistan  entidade,  reiteración  ou  así  se  atopen  previstas  por  estes
pregos ou a lexislación contractual.

- O  incumprimento  das  melloras  comprometidas  vía  oferta,  especialmente
cando foran decisivas para a adxudicación do contrato.

- Incorrer nalgunha das prohibicións sobrevidas para contratar segundo o art.
49 de la LCSP.

- A realización  de  actuacións  unilaterais  e  sen  consentimento  por  parte  do
Concello que poidan supoñer un grave prexuízo ao obxecto do contrato. 

- Nos supostos nos que se impoña á contratista a obriga de dispor dun seguro
de  responsabilidade  civil,  ou  de  calquera  outro  tipo,  así  como  cando
xustificase  a  súa  solvencia  económica  deste  xeito,  a  falta  de vixencia  do
devandito seguro durante a vida do contrato.

- O  incumprimento  do  deber  de  sixilo  que  se  menciona  no  art.  21  destes
pregos.

- As demais que se mencionen expresamente nestes pregos.
Michelena, 30; 36071-Pontevedra; 986804300 2
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CAP. V. RÉXIME XURÍDICOCAP. V. RÉXIME XURÍDICOCAP. V. RÉXIME XURÍDICOCAP. V. RÉXIME XURÍDICO

33. Discrepancias entre os pregos de condicións económico-administrativas e  de33.  Discrepancias entre os pregos de condicións económico-administrativas e  de33.  Discrepancias entre os pregos de condicións económico-administrativas e  de33.  Discrepancias entre os pregos de condicións económico-administrativas e  de
prescricións técnicas. prescricións técnicas. prescricións técnicas. prescricións técnicas. 

Para  o  caso  de  discrepancia  entre  os  pregos  de  condicións  económico-
administrativas e os de prescricións técnicas (de existir), prevalecerán as previsións
dos primeiros sobre os segundos.

34.  Prerrogativas da Administración. 34.  Prerrogativas da Administración. 34.  Prerrogativas da Administración. 34.  Prerrogativas da Administración. 

A Administración municipal terá a facultade de interpretar os contratos e resolver as
dúbidas que poidan plantexarse no seu cumprimento, modificar o mesmo por razóns
de interese público e acordar a súa resolución de conformidade co establecido no
art. 194 da LCSP e demais preceptos de aplicación.
Os acordos que dite o órgano de contratación, tras informe da Asesoría Xurídica e da
Intervención, no exercicio das súas prerrogativas de interpretación, modificación e
resolución, serán inmediatamente executivos.

35.  Natureza do contrato, réxime xurídico e xurisdición competente. 35.  Natureza do contrato, réxime xurídico e xurisdición competente. 35.  Natureza do contrato, réxime xurídico e xurisdición competente. 35.  Natureza do contrato, réxime xurídico e xurisdición competente. 

O presente contrato ten natureza administrativa, polo que en todo o non previsto nos
presentes pregos de cláusulas administrativas particulares estarase ao disposto na
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público; RD 817/2009, de
desenvolvemento parcial da LCSP; Real Decreto 1098/2001 polo que se aproba o
Regulamento  Xeral  de  Contratos  das  Administracións  Públicas;  Lei  7/1985,  Lei
5/1997  da  Administración  Local  de  Galicia;  e  demais  normas  de  Dereito
Administrativo que sexan de aplicación á contratación local. Na súa falta acudirase
ás normas de Dereito privado.
O contratista sométese expresamente á devandita lexislación. 
As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e
efectos dos contratos serán resoltas polo órgano de contratación; estas resolucións
esgotarán a vía administrativa e abrirán a vía contencioso–administrativa, a tenor da
Lei da devandita xurisdición. No entanto, os interesados poderán interpor o recurso
potestativo de reposición previsto nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992 de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Sen embargo, contra os actos ditados no expediente de contratación e no proceso
de  adxudicación  precisados  no  art.  310  da  LCSP  será  de  aplicación  o  réxime
especial  de recurso que  dito precepto,  e os posteriores,  establecen.  Así  mesmo,
procederá a interposición da cuestión  de nulidade regulada nos arts.  37 e ss da
LCSP de concorrer os supostos previstos en tal artigo. 
Para  todos  os  efectos,  engadidos  os  procesuais,  entenderase  que  o  lugar  de
celebración do contrato é a cidade de Pontevedra.

O órgano de contratación, que actúa en nome do Concello de Pontevedra, é a Xunta
de Goberno Local.

36.  Protección de Datos. 36.  Protección de Datos. 36.  Protección de Datos. 36.  Protección de Datos. 
Como  se  sinalou,  o  presente  contrato  pode  supor  o acceso  a datos de carácter
2
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SERVIZO BENESTAR SOCIAL

persoal relativos aos usuarios do servizo, datos especialmente sensibles debido o
seu obxecto. Polo tanto, e de conformidade co establecido na DAd. 31ª da LCSP,
procede efectuar as seguintes precisións:

1.- Definicións. 1.- Definicións. 1.- Definicións. 1.- Definicións. Responsable do ficheiro ou tratamento: persoa física ou xurídica, de
natureza pública ou privada, ou órgano administrativo, que decida sobre a finalidade,
contido e uso do tratamento.
Encargado do tratamento: a persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou
calquera outro organismo que, só ou xunto con outros, trate datos persoais por conta
do responsable do tratamento.
Segundo a terminoloxía anterior,  o  Concello de Pontevedra  é  o responsable dos
ficheiros e a empresa adxudicataria será a encargada do tratamento dos mesmos.
Esta empresa deberá designar un responsable deste tratamento, que comunicará aoEsta empresa deberá designar un responsable deste tratamento, que comunicará aoEsta empresa deberá designar un responsable deste tratamento, que comunicará aoEsta empresa deberá designar un responsable deste tratamento, que comunicará ao
Concello no momento en que sexa adxudicataria provisional. Concello no momento en que sexa adxudicataria provisional. Concello no momento en que sexa adxudicataria provisional. Concello no momento en que sexa adxudicataria provisional. 

2.- 2.- 2.- 2.- Para a execución deste contrato precisase do tratamento dos datos recollidos en
determinados  ficheiros  do  Concello  de  Pontevedra,  de  acordo  cos  traballos  a
realizar. 

Este tratamento  realizarase de conformidade  co establecido  na LOPD e no Real
Decreto  1720/2007  de  21  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de
medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter
persoal, ou normativa que a substitúa.

3333.- Datos aos que se dá acceso e nivel de seguridade. - Datos aos que se dá acceso e nivel de seguridade. - Datos aos que se dá acceso e nivel de seguridade. - Datos aos que se dá acceso e nivel de seguridade. Os datos persoais que forman
parte dos ficheiros do Concello de Pontevedra, aos que terá acceso o encargado do
tratamento son de nivel básico, medio e alto.
O acceso por parte do encargado do tratamento (empresa adxudicataria) aos datos
contidos nos ficheiros sinalados non se considerarán comunicación nin cesión de
datos de conformidade co establecido no artigo 12 da LOPD.

4.-  Obrigas  do  encargado  do  tratamento.  4.-  Obrigas  do  encargado  do  tratamento.  4.-  Obrigas  do  encargado  do  tratamento.  4.-  Obrigas  do  encargado  do  tratamento.  O  encargado  do  tratamento  soamente
tratará os datos que se lle encomendaron conforme ás instrucións do responsable do
ficheiro e comprométese ao cumprimento das medidas de seguridade previstas ou
que se prevexan para os ditos ficheiros de conformidade coa lexislación reguladora.
De  acordo  co  art.  12  da  LO  15/1999,  os  datos  facilitados  non  se  aplicarán  nin
utilizarán para unha finalidade diferente á que figura neste contrato, nin o encargado
do tratamento os comunicara, nin sequera para os efectos da súa conservación, a
terceiros. 
O  encargado  do  tratamento  e  o  persoal  ao seu  cargo  están  obrigados a gardar
secreto e  absoluta confidencialidade  respecto dos datos que lles  foron  confiados
para o seu tratamento. 
O  encargado  do  tratamento  deberá  adoptar  as  medidas  de  índole  técnica  e
organizativa necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e
eviten a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en
conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que
estean expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural.

Unha vez cumprida a prestación contractual ou en caso de resolución do contrato, os
datos de carácter persoal obxecto de tratamento ou cedidos que podan obrar en
poder  da  contratista  (encargado),  en  calquera  soporte  ou  documento,  serán
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destruídos na súa totalidade ou devoltos ao responsable do ficheiro, tendo en conta
os distintos soportes ou documentos onde estes poidan constar: bases de datos en
discos, ficheiros temporais, copias de seguridade, soportes en papel, etc. 
Unha  vez  realizada  a  operación  mencionada  no  punto  anterior,  o  encargado  do
tratamento comprométese a entregar unha declaración por escrito ao responsable do
ficheiro onde conste que así se realizou. 
No caso de que o encargado do tratamento destine os datos a outra finalidade, os
comunique  ou  os utilice  incumprindo  as  estipulacións  do  presente  contrato,  será
considerado tamén responsable do tratamento, respondendo das infraccións en que
incorrera persoalmente.

5.-5.-5.-5.- Será de aplicación en todo caso, no non previsto neste contrato, a normativa
vixente en materia de protección de datos persoais. 

6.-  As infraccións moi  graves á normativa  reguladora da Protección de Datos de
Carácter persoal terá sempre a consideración de causa de resolución contractual. 

Pontevedra, 17 de febreiro de 2011
 Xefa do Servizo de Benestar Social,

 Conforme, a Directora Xeral da área.

ANEXO I:  CUADRO CARACTERÍSTICAS CONTRATO. PROCEDIMIENTOANEXO I:  CUADRO CARACTERÍSTICAS CONTRATO. PROCEDIMIENTOANEXO I:  CUADRO CARACTERÍSTICAS CONTRATO. PROCEDIMIENTOANEXO I:  CUADRO CARACTERÍSTICAS CONTRATO. PROCEDIMIENTO
ABERTO CON VARIOS CRITERIOSABERTO CON VARIOS CRITERIOSABERTO CON VARIOS CRITERIOSABERTO CON VARIOS CRITERIOS

DENOMINACIÓN.
REF.

Realización  e  execución  do  proxecto  de  intervención  familiar  no
Concello de Pontevedra

NECESIDADE A
SATISFACER

Atención e o coidado dos menores en situación de risco social estando
dirixido a aquelas familias que polas súas particulares  circunstancias de
desestruturación,  falta  de  motivación  ou  conciencia  do  problema,  ou
aparente ausencia de sintomatoloxía pero previsible risco para o menor,
os Servizos Sociais Municipais consideran preciso un apoio  específico
para a prevención e protección social do menor 

CPV082 85320000-8

PRESUPUESTO 
 93.000,00 €/anuais; 16.740,00 € IVE:  Total:109.740,00/anuais €

558.000,00 € (6 anos); 100.400,00 € IVE; Total 658.440,00 € (6 anos)

CLASIFICACIÓN
CONTRACTUAL Non segundo o exposto no art. 3 destes pregos.

PRAZO PARA
PRESENTACIÓN
OFERTAS

26 días hábiles (13 de declararse o procedemento de urxencia).

ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA

2Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007.
3
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A  empresa deberá  de  aportar  un  informe  de institución  financeira  no que,  mencionando
expresamente o obxecto e contía do contrato actual, sinale que é solvente economicamente
para  afrontalo.  Así  mesmo,  ou  alternativamente,  poderá  aportarse  un  seguro  de
indemnización por riscos profesionais que garanta unha contía equivalente a deste contrato.
Dito seguro deberá adaptarse ao modelo precisado no anexo VI del RD 1098/2001.

ACREDITACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA

A solvencia técnica ou profesional se acreditará mediante relación dos principais traballos
efectuados relacionados co obxecto do contrato nos tres últimos anos, indicándose o seu
importe,  data  e  destino  público  ou  privado,  a  que  se  incorporarán  os  correspondentes
certificados  de  boa  execución  sobre  os  mesmos.  Deberá  realizarse,  polo  menos,  un
montante de traballos previos por un importe equivalente, polo menos, á metade do importe
do presente contrato.

ADSCRIPCIÓN MÍNIMA DE MEDIOS: 

Persoais e materiais: Segundo se determina nos arts. 3 dos PCA e 6 dos PPT.
GARANTÍA 

PROVISIONAL
11.160,00 €

GARANTÍA
COMPLEMENTA
RIA

Preceptiva: NO

SUBCONTRATA
CIÓN

Determinación  previa  subcontratistas:  Deberá  de  sinalarse  a  parte  do
contrato que teñan previsto subcontratar, especificando o seu importe, e o
nome ou o perfil  empresarial,  definido  por  referencia  ás condicións  de
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia a encomendar a
súa realización.

COMPOSICIÓN
MESA  DE
CONTRATACIÓN

 Presidente, que poderá ser un membro da Corporación o un funcionario
da mesma.
Vocais:
-Un concelleiro en representación de cada grupo municipal, a excepción
de aquel xa representado pola Presidencia. 
-O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar  a
súa asistencia,  con este carácter,  na Secretaría Xeral del  Pleno ou na
Secretaría da Administración Municipal.
-O  titular  do  órgano  de  Intervención  e  fiscalización,  quen  así  mesmo
poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral adscrito
ao seu servizo.
-Un funcionario técnico do servizo competente por razón da materia.
-A Xefa do servizo de Benestar Social
-A Directora Xeral da Area.
Un secretario, que será o funcionario titular do servizo de Contratación,
funcionario técnico adscrito a tal servizo ou o secretario de Administración
Municipal, sempre e cando este último non actúe como vocal.

CONSTITUCIÓN
DE COMITÉ DE
EXPERTOS OU
DESIGNACIÓN
ÓRGANO
ESPECIALIZADO
. 

Non procede.

PRAZO
EXECUCIÓN Catro anos (4) prorrogable ata un máximo de seis (6)

Michelena, 30; 36071-Pontevedra; 986804300 3
1



PRAZO
GARANTÍA
SERVIZO

1 ANO

SUPOSTOS ESPECIAIS DE MODIFICACIÓN DO CONTRATO

Non se prevén.

ANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OFERTASANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OFERTASANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OFERTASANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS

CRITERIOS CUANTIFICABLES POR XUICIO DE VALOR

    Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-Sometidos a xuízo de valor, (sobre B): máximo 50 puntos.-        

Calidade  técnica  do  proxecto  de  presentado.  Proxecto  técnico  de  organización  do
programa. Valorarase na medida en que o proxecto técnico presentado, a planificación, a
organización e a proposta de execución se adecúe ás directrices destes PPT. Tendo en
consideración  a  mellor  calidade  do  programa,  a aplicabilidade  do  plan  de  traballo,  e  a
consistencia ou fundamento técnico. Puntuación máxima 50 puntos. 

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Avaliables automaticamente mediante formulas, (sobre C): máximo 50 puntos.-Avaliables automaticamente mediante formulas, (sobre C): máximo 50 puntos.-Avaliables automaticamente mediante formulas, (sobre C): máximo 50 puntos.-Avaliables automaticamente mediante formulas, (sobre C): máximo 50 puntos.-

Pola mellor oferta económica, entendendo por tal a diminución no custo base de licitación
deste procedemento: ata un máximo de 50 puntos. 

Serán desestimadas as ofertas que superen o tipo máximo de licitación  establecido  no
prego. 

A súa valoración  farase concedendo  20 puntos a oferta  económica  mais  vantaxosa,
obténdose as demais puntuacións mediante proporcionalidade inversa, é dicir, puntos da
empresa = oferta mais económica x 20 / oferta licitador. 

ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS PARA APRECIAR OFERTAS CON PRESUNCIÓN DE
VALORES DESPROPORCIONADOS OU ANORMALES

Entenderase como incursos en presunción de desproporcionalidade aquelas ofertas que se
sitúen en máis dun 10% por debaixo do tipo máximo de licitación,  límite que se fixa de
conformidade  co  sinalado  polo  art.136.2  da  LCSP.  Nestes  casos  procederase  de
conformidade co sinalado nos PCA.

Non  se  valorarán  criterios  distintos  aos  sinalados,  ni  variantes  o  alternativas  sobre  os
mesmos
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ANEXO III: MODELO PROPOSICIÓN U OFERTA SOBRE B (CRITERIOSANEXO III: MODELO PROPOSICIÓN U OFERTA SOBRE B (CRITERIOSANEXO III: MODELO PROPOSICIÓN U OFERTA SOBRE B (CRITERIOSANEXO III: MODELO PROPOSICIÓN U OFERTA SOBRE B (CRITERIOS
DEPENDENTES DE XUIZO DE VALOR)DEPENDENTES DE XUIZO DE VALOR)DEPENDENTES DE XUIZO DE VALOR)DEPENDENTES DE XUIZO DE VALOR)

D.  (nome  e  apelidos  da  persoa  individual  que  solicita),  con  D.N.I.  núm.
____________, en nome propio (ou en representación de ___________________ ),
con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en  _________________,  participa  no
procedemento aberto para a REALIZACIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO DE
INTERVENCIÓN FAMILIAR NO CONCELLO DE PONTEVEDRA, segundo anuncio
publicado no (perfil de contratante do Concello de Pontevedra, BOP, DOG) de data
______________,  e  se  compromete  a  executar  os  citados  traballos  con  estrita
suxeición aos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas que
acepta integramente.

A tal efecto se adxunta Proxecto da Prestación ou de Organización do Servicio. 

(Se achegará, como mínimo, a documentación expresada, sen prexuízo daquela outra que, a maiores,
poida  aportarse  para  mellor  explicación  do  ofertado.  Ditas  explicacións  deben  ser  claras  e  as
necesarias para a súa correcta interpretación. Debe recordarse a advertencia realizada respecto a
non  facilitación  neste  momento  de  datos  obxecto  de  valoración  automática,  posteriormente.  O
incumprimento desta previsión pode dar lugar á desestimación da oferta)

Data, lugar e firma do propoñente.

 ANEXO IV: MODELO PROPOSICIÓN OU OFERTA SOBRE C (CRITERIOS ANEXO IV: MODELO PROPOSICIÓN OU OFERTA SOBRE C (CRITERIOS ANEXO IV: MODELO PROPOSICIÓN OU OFERTA SOBRE C (CRITERIOS ANEXO IV: MODELO PROPOSICIÓN OU OFERTA SOBRE C (CRITERIOS
EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE)EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE)EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE)EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE)

D.  (nome  e  apelidos  da  persoa  individual  que  solicita),  con  D.N.I.  núm.
____________, en nome propio (ou en representación de ___________________ ),
con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en  _________________,  participa  no
procedemento aberto para a  contratación ------------------------------, segundo anuncio
publicado no (perfil do contratante do Concello de Pontevedra, BOP, DOG) de data
______________,  e  se  compromete  a  executar  os  citados  traballos  con  estrita
suxeición aos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas que
acepta  integramente,  ofertando  ademais  de  acordo  cos  criterios  de  selección
establecidos no prego o seguinte:

- Prezo Prezo Prezo Prezo 
SEN IVE. IVE TOTAL

(En núm. e letra) (En núm. e letra) (En núm.  e letra)

Data, lugar e firma do propoñente.
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