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CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
Constitueix l’objecte d’aquest plec la contractació promoguda per l’Ajuntament d’Alella de la 
gestió indirecta de l’explotació del servei públic de la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons (en 
endavant LLIM Els Pinyons), servei principal i serveis complementaris que li són propis, sota la 
modalitat de concessió administrativa, i d’acord amb les prescripcions contingudes en aquest 
plec d’explotació.  
 
 
2. Naturalesa jurídica i llei del contracte 
 
La LlIM Els Pinyons és un servei públic educatiu que mantindrà en tot moment el caràcter de 
servei públic municipal. 
 
Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb els articles 5.1, 8 i 19.1a) de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) i es tipifica 
com a contracte de gestió de serveis públics mitjançant la modalitat de concessió prevista als 
articles 253 a) de la LCSP; 249.3 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); i 188.3 a) 
del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
En la concessió administrativa, l’empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura. 
L’Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que el concessionari pugui ocasionar com a 
conseqüència de la gestió del servei, fins a l’extinció del contracte, per la qual cosa se’l 
considera com a únic responsable. 
 
Constitueix la llei d’aquest contracte: 
- Les clàusules d’aquest plec d’explotació. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contradigui l’anterior LCSP. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.  
- Legislació  vigent en matèria d’educació i, en especial, a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació; la Llei 5/2004, de 9 de juliol de 2004, de creació de llar d’infants de 
qualitat, així com pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, i el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació 
dels ensenyament del primer cicle de l’educació infantil. 
- Resta de normativa legal aplicable. 
 
 
3. Termini de la concessió 
 
El contracte tindrà una durada de tres anys, a comptar des del 9 d’agost de 2011 i fins el 8 
d’agost de 2014, ambdós inclosos.  
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La vigència d’aquest contracte podrà prorrogar-se per acord exprés de l’òrgan de contractació 
adoptat un mes abans de la finalització del contracte, fins a un període màxim d’un any més.  
 
Una vegada finalitzat el termini d’aquest contracte, si es donés el cas, continuarà en vigor pel 
temps mínim que resulti indispensable fins que l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i 
adjudiqui el nou contracte, quedant obligat el contractista a continuar garantint 
provisionalment la prestació dels serveis durant aquest període interí. Produïda, en el seu cas, 
aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, el concessionari no tindrà dret a 
rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament, sent l’única contraprestació a satisfer la 
resultant dels preus del contracte. 
 
En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret de rescatar la concessió abans del seu venciment si 
ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit serà procedent el 
rescabalament dels danys i indemnitzacions de perjudicis, llevat que el rescat estigui basat en 
algun motiu imputable a culpa o dol del concessionari. 
 
 
4. Finalització del contracte i traspàs  
 
En el cas de finalització d’aquest contracte per algun dels motius previstos a la normativa 
sobre contractació i que la nova adjudicació del servei no es faci a la mateixa empresa que 
n’havia estat concessionària, el concessionari que finalitzi el contracte i la nova empresa 
realitzaran un traspàs d’informació sobre el funcionament i organització del servei, en el 
termini dels vuit dies previs a l’inici de la nova prestació. L’Ajuntament supervisarà i ordenarà 
l’esmentat traspàs per tal de garantir que es faci adequadament. 
 
 
5. Prerrogatives de l’Administració 
 
L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives 
d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixen el compliment, modificar-lo per 
raons d'interès públic i acordar la seva resolució i els seus efectes. 
 
Les ordres i instruccions necessàries per al compliment del contracte que pugui dictar 
l’Administració seran immediatament executives. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té la potestat de dirigir, inspeccionar i controlar 
l’execució del contracte i resoldre les incidències que sorgeixin entre les parts, art. 251 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (text refós de la LMRLC) i 229, 238 i 240 del ROAS. 
 
 
6. Jurisdicció 
 
Les controvèrsies que sorgeixin entre les parts sobre la interpretació, compliment, 
modificació, resolució i efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els 
acords del qual posaran fi a la via administrativa, conforme l’article 195.4 de la LCSP i contra 
els quals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els òrgans i tribunals 
d’aquest ordre jurisdiccional, sense perjudici que els interessats puguin interposar el recurs 
potestatiu de reposició previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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CAPÍTOL II.  CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
7. Definició i característiques del servei 
 
La LLIM Els Pinyons és un servei públic, adreçat als infants entre 0 i els 3 anys d’edat i a les 
seves famílies, que presta els serveis propis d’educació infantil de primer cicle, amb l’objectiu 
d’afavorir en l’infant el desig natural d’aprendre, de relacionar-se amb els altres i d’adquirir els 
valors, hàbits i pautes de conducta que n’afavoreixen l’autonomia i la integració en la 
societat.  
 
L’equipament ofereix el servei principal d’escolarització d’infants i els serveis complementaris 
que es detallen: 
 
Servei de llar d’infants municipal: Per a infants de 4 mesos a 3 anys per a un nombre de 61 
usuaris, en l’horari de 9 a 12 h del matí i 15 a 17 h de la tarda. 
 
Servei de menjador: Dinar i berenar per als usuaris de la LLIM Els Pinyons que ho sol·licitin 
 
Servei d’acollida i/o permanència: Espai de  temps anterior a l’horari marc d’ensenyament del 
matí, i posterior a l’horari marc de la tarda, respectivament 
 
Serveis d’atenció a la petita infància: Servei d’atenció global a la família. S’establirà en funció 
de la demanda i de mutu acord amb l’ajuntament d’Alella. S’adreça a totes les famílies del 
municipi amb infants de 0 a 3 anys, inclou l’Espai de suport a la família i l’Espai nadó. 
 
 
8. Descripció de la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons 

- Ubicació 

L’edifici de la LlIM Els Pinyons està situada a l’Avinguda del Bosquet, número 5. 
 
- Capacitat 
La LLIM Els Pinyons oferta les places següents: 
 
GRUP EDAT TOTAL 
1 grup de 8 places De 4 mesos a 1 any 8 places 
1 grup de 13 places D’1 a 2 anys 13 places 
2 grups de 20 places cadascun De 2 a 3 anys 40 
TOTAL PLACES 61 places 
 
L’Ajuntament podrà modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades 
anteriorment, amb la finalitat de mantenir una oferta equilibrada per grups d’edats, d’acord 
amb l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. Aquesta modificació es notificarà al 
concessionari abans del període de matriculacions i quedarà inclosa en l’oferta pública de 
vacants. 
 
 
- Horari 
Sense perjudici del que en el seu moment pugui determinar el nou reglament de règim intern 
o els acords a que pugui prendre l’Ajuntament sobre els horaris del servei, es fixen els horaris 
següents: 
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- Servei d’escolaritat: l’horari lectiu d’ensenyament de la LLIM Els Pinyons de cobrir de 
dilluns a divendres: 

o Matí: de 9 a 12h 
o Tarda: de 15 a 17h 
o Servei de menjador: de 12 a 15h. De 12 a 13h hores menjador i de 13 a 15 

hores temps de descans per als infants. 
- Servei d’acollida: s’ofereixen els següents torns: 

o Hora complementària d’acollida del matí de 8 a 9 hores 
o Hora complementària de la tarda de 17 a 18 hores 

 
- Els horaris d’entrada dels infants són: 

o Horari d’acollida: entre 8 i les 8.30h 
o Horari d’escolarització: entre 8.45 i 9.30h i entre les 15 i les 15.30h 

* El concessionari haurà de vetllar perquè preferentment 
l’entrada de totes les famílies a la llar sigui a les 8.45 h 

- Els horaris de sortida dels infants són: 
o Horari d’acollida: a les 18h 
o Horari d’escolarització: al matí entre 11.45 i 12h i a la tarda 16.30 a 17.15h 

 
En el moment que l’infant s’incorpori al centre, l’horari es veurà modificat per poder dur a 
terme el procés d’adaptació, que es concreta en la programació d’un horari especial durant els 
primers dies de curs, amb una entrada esglaonada de les nenes i els nens.  
 
En els serveis de menjador, d’acollida i permanència també es podran admetre infants per 
hores fixes o esporàdiques.  
 
El temps màxim d’estada d’un infant a la llar és de 8/9h incloent tots els serveis 
complementaris. 
 
El període d’obertura del centre serà d’onze mesos l’any: des de l’1 de setembre fins al 31 de 
juliol. Com a màxim, els primers tres dies laborables de setembre i els darrers tres dies 
laborables de juliol seran de treball intern de l’equip docent, sense infants. EL mes d’agost la 
LLIM Els Pinyons romandrà tancada. 
 
L’establiment de cada curs escolar es farà atenent al calendari que cada any determini 
l’Ajuntament d’Alella d’acord amb el calendari oficial aprovat pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. El calendari escolar de la LLIM els Pinyons s’elaborarà d’acord amb 
les necessitats de la població, a proposta del concessionari i aprovat anualment per 
l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament d’Alella, com a titular de l’edifici es reserva el dret d’utilització d’aquest espai 
fora de l’horari del servei de llar d’infants. 
 
- Objectius 
El concessionari, en la gestió d’aquest servei, vetllarà per complir els objectius generals 
següents: 

- Respecte als infants: 
o Proporcionar als infants un marc d’activitats que permetin el progressiu 

descobriment i creixement personal 
o Possibilitar la relació amb els altres infants i l’adquisició de valors, hàbits i 

pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la integració 
a la societat 

o Donar resposta a les necessitats educatives especials dels infants 
- Respecte a les famílies: 
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o Complementar el context educatiu familiar, potenciant el desenvolupament 
generals dels infants i ajudant els pares i les mares en l’adquisició d’habilitats 
i recursos per afrontar les noves situacions 

o Crear uns espais d’orientació educativa que faciliti l’observació i resolució de 
situacions derivades de l’evolució i educació dels fills, i potenciant el treball 
preventiu 

- Respecte al territori: 
o Integrar al màxim possible tots els serveis del municipi que intervenen en la 

petita infància per promoure la col·laboració interporfessional en les 
intervencions en aquesta etapa. 

o Formar part de les xarxes municipals i intermunicipals de serveis d’atenció a la 
petita infància per tal de compartir experiències i treball conjuntament. 

 
- Principis generals de l’etapa 
Els principis generals, les capacitats i els elements del currículum d’aquesta etapa del primer 
cicle d’educació infantil són les que es descriuen en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, i el 
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyament del primer cicle de l’educació 
infantil. 
 
- Accés 
Per tal d’accedir a una plaça en el centre, els criteris de preinscripció i matriculació es regiran 
pel que estableixi la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
en cada moment, i si és el cas, per aquells criteris complementaris que pugui determinar 
l’Ajuntament d’Alella. 
 
- Espais 
Superfície del solar de l'equipament escolar = 1.796,30 m² 
Superfície ocupació edifici = 346,73 m² 
Superfície de porxos = 86,32 m² 
Superfície de pati escolar = 1.363,25 m² 
 
Espai Superfície útil 
Aula infantil 0 – 1 anys 30.79 m2 
Aula infantil 1 – 2 anys 41.74 m2 
Aula A 2 – 3 anys 40.26 m2 
Aula B 2 – 3 anys 40.26 m2 
Aula Espai Nadó 15.37 m2 
Magatzem 6.49 m2 
Serveis personal 6.12 m2 
Cambra higiènica B 8.40 m2 
Despatx  10.45 m2 
Sala educadores 14.63 m2 
Cuina biberoneria  29.16 m2 
Sala Polivalent 50.10 m2 
 
  

 

9. Serveis educatius complementaris 

- Servei de menjador 
El centre disposa de cuina pròpia per elaborar el menú diari adequat a l’edat de l’infant 
d’acord amb les indicacions i supervisió, pel que fa a la dieta i condicions sanitàries, de 
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l’Ajuntament d’Alella. Mensualment es comunicarà el menú a les famílies i a l’Ajuntament. En 
casos determinats i amb la prescripció mèdica corresponent, s’elaboraran dietes especials 
adequades a les necessitats específiques. 
 
Quan la situació així ho aconselli, i sempre de comú acord amb l’Ajuntament d’Alella, es podrà 
substituir el servei de cuina pròpia per la modalitat de càtering adequada.  
 
La gestió del servei de menjador i del seu personal anirà a càrrec del concessionari que 
gestioni la LLIM Els Pinyons, i tindrà cura d’establir-ne l’organització i el funcionament, 
confeccionar-ne els menús, vetllar per al bon estat així com la neteja de l’espai i dels 
utensilis. 
 
El personal mínim amb què ha de comptar el servei de menjador és un cuiner/a, que tindrà un 
horari mínim de set hores diàries i una persona per realitzar les tasques de neteja. 
 
L’atenció del servei de menjador, la realitzarà el personal del centre que tindrà cura del seu 
aprofitament i facilitarà informació diària a les famílies sobre el seu desenvolupament.  
 
Si la demanda del menjador supera el 60 % d’infants en cada grup, caldrà contractar els 
auxiliars de reforç de dinar que es considerin necessaris d’acord amb l’Ajuntament i atenent la 
normativa aplicable. 
 
El cost d’aquest servei de menjador es pagarà al marge de les quotes d’escolarització. Els preus 
públics corresponents al menjador (dinar i berenar), els fixarà l’Ajuntament d’Alella i se 
satisfaran directament i mensualment al centre. El servei podrà admetre infants per hores 
fixes o esporàdiques. 
 
- Servei de biberonaria 
Pel que fa als nadons menors de 8 mesos, les famílies hauran de portar la llet, cereals, 
biberons, etc. necessaris per a la seva alimentació. S’establirà un cost inferior del servei. 
L’educador/a s’encarregarà de donar-los-hi i tenir cura durant la franja horària de menjador i 
descans.  
 
- Servei d’acollida i/o permanència 
El servei d’acollida inclou l’atenció al matí i a la tarda,  i es cobrirà amb personal qualificat, 
establint-se un mínim necessari de dues persones (un/a de les quals serà un/a educador/a 
d’aula). 
 
L’horari establert d’inici serà de 8 a 9h i de 17 a 18h. Aquest servei funcionarà a petició de les 
famílies i prèvia justificació de la seva necessitat. Serà de prestació obligatòria sempre que hi 
hagi una demanda igual o superior al 15% del total de places ofertades.  
 
El cost d’aquest servei es pagarà al marge de les quotes d’escolarització. Els preus públics 
corresponents, els fixarà l’Ajuntament d’Alella i se satisfaran directament i mensualment al 
centre. El servei d’acollida podrà admetre infants per hores fixes o esporàdiques. 
 
- Servei d’atenció a la petita infància 
Aquest servei d’atenció global a la família s’establirà en funció de la demanda i de mutu acord 
amb l’Ajuntament d’Alella. S’adreça a totes les famílies del municipi amb infants de 0 a 3 
anys, sempre i quan es pacti amb l’Ajuntament la conveniència d’implementar-los: 

- Espai de suport a la família: és un espai obert per a totes les famílies del municipi on 
es puguin tractar temes d’interès per l’educació i la criança dels infants en edats 
compreses entre 0 i 3 anys. El format podrà ser de taller o xerrada i la periodicitat 
mínima d’una al trimestre, s’establirà conjuntament amb la regidoria d’Educació. Es 
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procurarà sempre que sigui possible de dinamitzar-les amb professionals externs a 
l’escola. 

- Espai nadó: és un espai de relació adreçat a pares, mares i nadons, que vol contribuir 
a potenciar la relació entre pares i fills des dels primers mesos i fins al seu primer any 
de vida. Facilita l’intercanvi entre famílies i promou l’ajuda mútua en un espai de 
socialització i d’intercanvi entre infants i adults. 

 
 
10. Recursos humans. Subrogació de personal 
 
Als efectes previstos a l’art. 104 de la LCSP, es fa constar que l’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, 
és l’actual concessionari del servei públic de la LlIM Els Pinyons, que existeix identitat 
d’objecte entre ambdues contractacions, i que la nova contractació comporta la transmissió 
del personal que s’especifica en aquesta clàusula amb les condicions dels contractes laborals 
dels treballadors afectats.  
 
Igualment, el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
a Llei de l’estatut dels treballadors (BOE núm.75, de 29 de març) i més concretament l’art. 44 
referit a la successió d’empresa, estableix que el concessionari tindrà l’obligació de subrogar 
l’equip humà que ofereix els serveis a la LLIM Els Pinyons, en base a mantenir com a mínim les 
condicions actuals que es descriuen a continuació: 

  

Cognoms, Nom Antiguitat Categoria Contracte Grup  Cotització % Jornada hores setmanals  Salari brut anual 

C.C.L 20-08-2007 DIRECTORA SOCI/INDEFINIT 2 100 38 24.167,50 
S.B.A 31-08-2010 TEC.ED.INF 401 5 100 38 18.199,40 
A.V.L 01-09-2007 TEC.ED.INF SOCI/INDEFINIT 5 100 38 18.199,40 
B.R.F 01-09-2007 TEC.ED.INF SOCI/INDEFINIT 5 100 38 18.199,40 
R.R.E 01-09-2007 TEC.ED.INF SOCI/INDEFINIT 5 100 38 18.199,40 
B.A.C 01-09-2007 TEC.AUX.ED SOCI/INDEFINIT 7 100 38 16.639,46 
R.R.A 01-09-2007 TEC.AUX.ED SOCI/INDEFINIT 7 100 38 16.639,46 
H.R.J 01-09-2010 NETEJADORA 501 10 50 20 6.860,22 
L.C.T 21-09-2007 CUINERA 300 8 87 35 13.305,20 

El concessionari gestionarà el servei de LLIM Els Pinyons amb els seus propis mitjans personals 
i ha de disposar en tot moment del personal necessari per a la prestació dels serveis objecte 
de la concessió.  
 
Durant la vigència del contracte, el concessionari no podrà incrementar ni disminuir 
unilateralment el nombre d’empleats afectats al servei o modificar la composició de 
l’estructura de personal, així com les seves retribucions mínimes. En cas que existeixin causes 
que justifiquin alguna modificació d’aquestes circumstàncies, ja sigui de manera temporal o 
permanent, i/o cobrir vacants dels llocs de treball que es puguin produir, ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament, el qual, si cal, adoptarà l’acord que sigui necessari, tot 
consignant-ho en pacte complementari al contracte.  
 
El concessionari ha de vetllar perquè hi hagi continuïtat en l’equip educatiu del centre, 
evitant que es produeixin canvis o substitucions si no són estrictament necessaris. 
 
En el cas que durant el funcionament del servei no estiguin cobertes totes les places, el 
nombre de mestres haurà de ser el suficient per cobrir les necessitats d’atenció.  
 
Tot el personal del concessionari ha de tenir la capacitat tècnica, titulació i formació 
necessària per dur a terme l’objecte del contracte. En cas que l’autorització del servei per part 
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del departament d’Ensenyament exigís una titulació diferent, el contractista  hauria d’adaptar-
se a aquesta exigència. 
 
Tot el personal empleat per a la prestació del servei motiu  d’aquest contracte ha de dependre 
laboralment del concessionari sense que entre ell i l’Ajuntament hi hagi cap vincle 
funcionarial ni laboral. La retribució del personal i l’assignació de les tasques laborals 
correspondrà al concessionari  i serà responsable d’aplicar el conveni col·lectiu que 
correspongui. 
 
En el cas dels serveis complementaris de menjador i cuina, el concessionari podrà 
subcontractar una altra empresa per a realitzar els serveis amb el prèvia conformitat de 
l’Ajuntament, i haurà de garantir la coordinació necessària amb l’equip educatiu. Queden 
sempre exclosos de la subcontractació els serveis educatius essencials. La subcontractació sols 
pot recaure sobre prestacions accessòries. 
 
En el cas d’incorporar altres serveis complementaris a la llar d’infants, l’organització del 
personal s’adaptarà als nous serveis.  
 
Per a la prestació del servei d’acollida i permanència s’assignarà un mínim de dos educadors 
simultàniament, Aquest nombre haurà d’incrementar-se en funció del nombre d’infants 
d’aquest servei aplicant els criteris de la ràtio de la normativa vigent.  
 
El concessionari es compromet a cobrir els llocs de treball en cas d’absència, malaltia, 
sancions, baixes del personal o altres causes anàlogues. I també garantirà els serveis mínims 
establerts en cas de vaga. El concessionari haurà de garantir el cobriment de les absències del 
seu personal docent  i no docent de forma immediata. A tal efecte, dins la seva proposta de 
gestió presentarà el sistema previst de substitucions d’urgència per aquest personal. 
 
El concessionari és responsable davant de l’Ajuntament de les faltes comeses pels seus 
empleats durant la prestació del servei i està obligat a reparar-les sens perjudici de les 
sancions que corresponguin en cada cas concret. 
 
En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors a causa de 
l’exercici de les seves tasques, el concessionari complirà allò que disposen les normes vigents 
sota la seva responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en l’Ajuntament d’Alella. 
 
El concessionari ha de complir  totes les disposicions legals vigents en matèria fiscal, 
administrativa i laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així com la 
normativa del sector que reguli  l’objecte de la concessió. L’incompliment d’aquestes 
obligacions per part del concessionari o la infracció de les disposicions vigents sobre 
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per 
l’Ajuntament d’Alella. Sense perjudici de l’exposat anteriorment, l’Ajuntament d’Alella podrà 
requerir al concessionari perquè acrediti documentalment el compliment de les respectives 
obligacions.  
 
L’atenció als infants en el servei de menjador es portarà a terme pel mateix personal de la 
LLIM Els Pinyons, tal com s’estableix en el quadrant desglossat en aquesta clàusula referent al 
personal amb les possibles millores que pugui establir el concessionari per cobrir aquest 
servei. Aquesta dedicació es preveurà dins les funcions pròpies dels llocs de treball de les 
persones implicades.  
 
El personal de cuina i menjador ha de comptar amb la formació necessària que li possibiliti 
unes pràctiques correctes d’higiene i manipulació dels aliments en la realització de les seves 
tasques. A aquests efectes, la figura de la direcció ha de garantir el compliment de la 
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normativa vigent en matèria de manipulació d’aliments i ha de garantir la implantació d’un 
sistema d’autocontrol basat en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC); 
la inscripció del Registre General Sanitari, i amb totes les garanties d’higiene i seguretat 
d’aquelles persones que manipulen aliments i la documentació de gestió de menús, així com la 
normativa interna del sector que reguli l’objecte del contracte. 
 
El concessionari haurà de proporcionar el vestuari adequat a cada professional. 
 
El concessionari ha de facilitar a l’Ajuntament, a l’inici de la gestió del servei, la relació del 
personal, juntament amb les seves funcions i titulacions. Abans del dia 10 de cada mes, el 
concessionari presentarà a l’Ajuntament d’Alella els TC-1 i TC-2 de tot el personal contractat al 
seu càrrec, preferentment de forma telemàtica. 
 
El període de vacances del personal adscrit serà el mes d’agost, coincidint en el moment en 
què la LLIM Els Pinyons està tancada.  
 
 
11. Aspectes pedagògics i organitzatius 
  
Tots els serveis que conformen la LLIM Els Pinyons, hauran d’elaborar un projecte únic de 
centre que contempli tant els objectius comuns com els específics de cadascun. La direcció del 
centre serà única.  
 
Es constituirà una comissió de participació que serà consultiva i vetllarà per a la correcta 
execució del Projecte Educatiu de Centre i per les qüestions pedagògiques i organitzatives que 
puguin sorgir. Aquesta comissió estarà formada per: 

- Regidor/a d’Educació 
- Tècnic/a de la regidoria d’Educació 
- Tècnic/a de la regidoria de Serveis Socials 
- La direcció del centre 
- Un representant dels pares i mares membre del Consell Escolar de Centre 

 
El concessionari haurà de garantir per al servei de la LLIM Els Pinyons els aspectes 
organitzatius següents: 
 
- Projecte educatiu de centre 
La LlIM Els Pinyons haurà de disposar d’un projecte educatiu de centre (PEC) elaborat per 
l’equip educatiu que es fonamenti en una visió educativa global, plural i integradora, de 
convivència en la diversitat i que garanteixi una educació que permeti créixer i desenvolupar-
se com a persones, adquirint i respectant els valors i les normes de convivència, així com un 
reforçament de l’autonomia, la comprensió, el creixement i la maduració dels infants.  
 
Partint de l’entorn social i cultural en el qual s’ubica, el PEC haurà de definir i contemplar com 
a objectius pedagògics i de funcionament: 

- El desenvolupament global de l’infant en cada etapa, tenint en compte  la diversitat i 
maduració individual pròpia de cada nen/a. 

- La relació entre els/les educadors/es els infants i les famílies. Aquesta relació ha 
d’afavorir el desenvolupament de l’infant, a través de l’observació i del coneixement 
del context físic, familiar i de relació amb el seu entorn. 

- Les festes populars i tradicionals pròpies de l’entorn sociocultural com a element 
d’integració. 

- El període d’adaptació de l’infant, establint els mecanismes que l’afavoreixin.  
- La relació de comunicació amb les famílies per tal de detectar i/o consolidar aspectes 

relacionats amb la maduració de l’infant.  
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- L’educació per a la igualtat, no discriminatòria, no sexista i integradora.  
- La coordinació i el treball de tot l’equip i personal al servei del centre. 
- L’ús del català com a llengua de comunicació interna i externa. 
- Haurà de contemplar també el seu caràcter aconfessional, tot respectant les diverses 

religions i cultures. 
 
- Programació general del curs 
Una vegada constituït l’equip educatiu, s’establirà la programació del curs que, en el marc de 
desenvolupament curricular, preveu l’organització del tercer nivell de concreció en unitats de 
programació. 
 
- Atenció a l’alumnat 
El concessionari haurà d’especificar el seu plantejament respecte el tractament de la diversitat 
del seu alumnat, com també ha d’indicar amb la màxima concreció el model d’atenció dels 
alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) greus i permanents que pugui acollir. 
S’haurà de reservar, a aquests efectes, una plaça per nivell d’acord amb el que estableix la 
normativa sectorial aplicable. 
 
El concessionari haurà de preveure mesures específiques de suport si l’alumnat amb NEE són 3 
o més alumnes per curs escolar. 
 
- El reglament de règim intern  
L’equip docent haurà de presentar, en un període no superior de dos mesos  abans de l’inici 
del curs, un reglament de règim intern que preveurà l’organització del personal i la seva 
distribució horària, tenint en compte la possibilitat d’establir jornades laborals partides. Cada 
curs adaptarà l’organització horària del personal d’acord amb les necessitats del servei. 
  
El reglament tindrà cura dels drets i deures dels usuaris i haurà de garantir la participació dels 
pares i les mares de l’escola i un sistema de comunicació diari amb les famílies. A més, s’ha de 
preveure una reunió a començament de curs de pares/mares de cada nivell amb l’educador/a 
per tal de parlar del funcionament de la LLIM Els Pinyons i les peculiaritats de cada grup i 
també una reunió personalitzada i individual de cada família amb el/la  seu/va educador/a. 
 
- Organització del personal 
El concessionari ha de presentar, amb caràcter previ a l’inici de cada curs escolar, 
l’organització del personal, l’import detallat de la seva retribució i la seva distribució horària. 
Cada curs adaptarà l’organització horària del personal amb les necessitats del servei. 
 
- Pla anual de centre 
En el marc del Projecte educatiu i curricular, s’haurà d’elaborar per a cada curs escolar el Pla 
anual de centre que contempli, com a mínim, els objectius generals i específics, la 
metodologia, la proposta d’activitats, la proposta d’avaluació, l’organització de la plantilla, 
l’organització del servei d’acollida, la gestió dels materials, el mobiliari i l’equipament i el 
pressupost. 
 
Totes les qüestions relatives al funcionament de la LLIM Els Pinyons es resoldran d’acord amb 
l’Ajuntament d’Alella, amb informe previ de la direcció del centre i de la regidoria d’Educació. 
 
- Atenció a les famílies 
El centre garantirà un sistema de comunicació diària amb les famílies a través de la “llibreta 
de seguiment” o “full diari”, per informar-los de qualsevol fet remarcable o incidència i rebre 
comentaris o indicacions per part dels pares i les mares, sempre d’acord amb els criteris 
pedagògics del centre establerts en el PEC. 
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La direcció del centre potenciarà la participació dels pares i les mares en activitats que es 
duguin a terme des del centre i així fer-los participar en el procés educatiu dels seus fills.  
 
S’ha de preveure una reunió amb els pares i les mares de cada nivell, a començaments i a 
finals de curs, amb el/la educador/a  per parlar del funcionament de la LLIM Els Pinyons i les 
particularitats de cada grup. També s’han de preveure les entrevistes individualitzades  del/de 
la educador/a amb cada família. També hauran de facilitar-los, com a mínim, dos informes per 
curs on es reflecteixi el procés d’aprenentatge, conducta i tot allò referit als aspectes 
personals del procés evolutiu de l’infant.  
 
- Consell escolar de centre 
Es constituirà el Consell escolar de la LLIM Els Pinyons segons Decret 101/2010, de 3 d’agost, 
amb els diferents sectors de la comunitat educativa. 
 
- Participació famílies 
Es promourà i facilitarà la participació de les famílies, ja sigui creant una junta de 
pares/mares, diferents comissions o qualsevol altre fórmula participativa equivalents a les 
AMPES. 
 
- Gestió de la preinscripció i admissió d’alumnes 
L’admissió de l’alumnat es regula aplicant el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents sufragats amb fons 
públics, així com per la resolució que anualment aprova el departament d’Ensenyament per a 
cada curs escolar, o la normativa posterior que a tal efecte pugui aprovar-se en aquest àmbit.  
 
El concessionari farà la gestió de la preinscripció i matriculació amb la conformitat prèvia de 
l’Ajuntament. Ha de seguir els criteris fixats pel departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament.  
 
El concessionari ha de responsabilitzar-se de celebrar la jornada de portes obertes, d’acord 
amb l’Ajuntament d’Alella, abans del període de preinscripció per explicar el projecte educatiu 
del centre, i tota la informació que es desprèn del període de preinscripció. També ha de 
col·laborar amb l’Ajuntament per fer-ne el màxim de difusió.  
 
 
12. Control i seguiment del servei 
 
El concessionari es compromet a informar l’Ajuntament d’Alella sobre la gestió del servei, i 
atendre satisfactòriament les demandes d’informació que se li formulin.  
 
 
- Coordinació gestió del servei 
El concessionari designarà un representant que serà la persona responsable de la coordinació 
general del servei, seguiment i funcionament i de respondre davant de qualsevol incidència en 
relació al desenvolupament del contracte.  
 
La coordinació per revisar el funcionament global del servei, distribuir els recursos i valorar 
l’estat d’execució es realitzarà trimestralment amb el regidor/a competent i/o amb el/la 
tècnic/a de la regidoria d’Educació a qui es delegui. Per fer efectiu aquest seguiment el 
concessionari elaborarà un informe trimestral. 
 
- Coordinació tècnica del servei 
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La direcció del centre es reunirà com a mínim un cop al mes amb el/la tècnic/a de la regidoria 
d’educació i/o amb el regidor/a de l’àrea per tal de fer el seguiment del centre, a fi i efecte de 
revisar la distribució de recursos, el funcionament ordinari del servei i el nivell d’incidències 
que s’hagin pogut donar. S’establirà un calendari anual de reunions de coordinació del servei. 
Per fer efectiu aquest seguiment la direcció  elaborarà un informe mensual. 
 
- Coordinació amb l’Àrea de Manteniment i Obres Púbiques 
Mínim un cop l’any, i sempre que es consideri necessari, es farà una reunió amb el/la tècnic/a  
responsable de l’Àrea de Manteniment i Obres Públiques de l’Ajuntament per fer seguiment i 
control dels temes relatius al manteniment de l’edifici i les instal·lacions. Caldrà aportar a 
l’àrea, de forma anual, els certificats de cada una de les operacions de manteniment 
realitzades. 
 
- Coordinació econòmica del servei 
Es convocarà una comissió econòmica mínima anual amb la intervenció de l’Ajuntament i el 
tècnic de referència per estudiar l’estat econòmic del servei i la possible revisió de preus que 
es consideri. 
 
També es consideren aspectes de control i seguiment del servei les obligacions del 
concessionari que es detallen en aquest plec. 
 
 
13. Manteniment de l’edifici i les instal·lacions 
 
El concessionari es farà càrrec del cost del subministrament de la línia telefònica, del cost dels 
subministraments de l’aigua, de l’energia elèctrica, del gas, de connexió a internet i dels 
serveis necessaris per a la realització del seu servei. També del seu manteniment. 
L’Ajuntament d’Alella en serà el titular. 
  
També s’ha de fer càrrec de les despeses derivades del manteniment de les diferents 
instal·lacions de l’edifici com són: la revisió anual de la climatització de l’equipament, 
controls de legionel·la d’aigua freda de consum humà i d’aigua calenta sanitària segons les 
indicacions del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, del sistemes d’extinció 
d’incendis i del sistema d’alarmes (tant revisions com la connexió a la central receptora 
d’alarmes). També s’ha de fer càrrec de les despeses derivades del manteniment de la 
jardineria, poda i tractaments fitosanitaris de l’arbrat i desbrossades dels talussos (amb les 
mateixes condicions de qualitat del servei de desbrossades de l’Ajuntament d’Alella) i de la 
reposició del conjunt de les instal·lacions. Serà necessari aportar anualment a l’àrea els 
certificats de cada una de les operacions de manteniment realitzades: la revisió anual de la 
climatització, controls de legionel·la, del sistemes d’extinció d’incendis i del sistema 
d’alarmes. Així també serà necessari l’eliminació dels graffitis (en un termini màxim de 48 
hores) que puguin aparèixer en el mur del tancament perimetral de la instal·lació. 
 
El concessionari realitzarà les despeses necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, 
els aparells i altres elements propietat de l’Ajuntament d’Alella en perfecte estat de 
conservació i funcionament, i les que resultin de malmetre’s a causa d’un ús inadequat per 
part del concessionari o del seu personal o dels usuaris, i satisfer les indemnitzacions de les 
pèrdues que es produeixin. 
 
El concessionari haurà d’organitzar i prestar el servei de neteja de tot l’equipament, així com 
del material higiènic necessari per als usuaris del centre i el seu control sanitari (desinfecció, 
desratització,...) aplicant els corresponents plans de control i registres. També es farà càrrec 
de la bugaderia de l’aixovar del centre. 
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El concessionari haurà de complir l'ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals i 
participar activament en la recollida de les diverses fraccions de la brossa que generi. Alhora, 
en la seva activitat haurà de preveure mesures respectuoses amb el medi ambient. Caldrà que 
el concessionari vetlli per garantir un sistema de recollida per a bolquers i compreses per tal 
de facilitar el buidatge i evitar les olors tenint en compte la regularitat i la freqüència que hi 
ha establerta actualment per l’Ajuntament i que es concreta en: 

o Recollida de bolquers en contenidors específics de forma setmanal 
o Recollida de compreses en contenidors específics de forma mensual 
o Col·locació d’ambientadors per evitar les olors dels contenidors 

 
El concessionari haurà de realitzar, implantar, seguir i controlar un sistema d’autocontrol 
basat en el sistema d’anàlisi de perill i punts de control crític (APPCC). En el Pla d’Autocontrol 
de què han de disposar, hi haurà de constar, com a mínim, els documents bàsics següents: 

- Pla de manteniment de les instal·lacions, equips i instal·lacions 
- Pla de control de l’aigua potable 
- Pla de neteja i desinfecció 
- Pla de control de plagues i animals indesitjables 
- Pla de pràctiques correctes d’higiene 
- Pla de formació de manipuladors d’aliments 
- Pla de seguretat i emergències segons la normativa vigent 

 
Així com altres controls que poden acabar de complementar el Pla d’Autocontrol. El 
concessionari haurà de fer seguiment dels registres que es duen a terme en funció del que es 
disposa en el document del Pla, així com els resultats dels controls dels procediments de 
comprovació. 
Caldrà tenir tot aquest material arxivat de manera adequada per facilitar l’activitat de control i 
supervisió dels diferents plans.  
 
Sol·licitar autorització prèvia a l’Àrea de Manteniment i Obres Públiques de  l’Ajuntament 
d’Alella per efectuar reparacions extraordinàries o per introduir modificacions en les obres o 
instal·lacions existents a l’inici i/o durant la prestació del servei, les qual restaran en benefici 
de  l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament lliurarà un inventari dels béns i instal·lacions de la LLIM Els Pinyons, amb la 
relació completa i detallada dels seus elements i del seu estat. El concessionari haurà de 
retornar en el termini de la vigència del contracte, l’edifici, les instal·lacions, el material, els 
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat. 
 
El concessionari està obligat a portar un inventari de béns mobles existents al servei, amb 
expressió de les seves característiques, marca, model, així com de la seva valoració econòmica 
i estat actual. Aquest inventari, junt amb un certificat  del bon estat de la totalitat de 
l’inventari inicial del centre, s’adjuntarà, anualment, a la memòria de gestió i activitats del 
centre. Tot el material didàctic i/o mobiliari que adquireixi el concessionari, així com 
l’inicialment aportat per l’Ajuntament, revertirà a l’Ajuntament a la finalització de la 
concessió.  
 
Tots els béns i elements que s’incorporin pel concessionari a la prestació dels serveis, tindran 
una adscripció plena i exclusiva al servei de LLIM Els Pinyons de l’Ajuntament, sense que el 
concessionari pugui destinar-los a altres usos no autoritzats, ja tinguin caràcter privat o 
públic. 
 
El concessionari comunicarà a l’Ajuntament d’Alella qualsevol incidència que pugui vulnerar la 
legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’equipament.  
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El concessionari assumirà els riscos econòmics i les responsabilitats de danys, perjudicis i 
accidents que, si s’escau, tinguin lloc, incloent-hi els ocasionats pel personal i pels usuaris 
durant el desenvolupament de l’objecte del contracte. 
 
L’Ajuntament podrà utilitzar, fora de l’horari educatiu, les instal·lacions de la LLIM Els 
Pinyons per a la realització de les activitat que cregui adients, d’acord amb la normativa 
vigent. Les instal·lacions utilitzades han de quedar en les mateixes condicions en què estaven 
abans de fer-ne ús.   
 
En el centre hi haurà d’haver una farmaciola i, a prop seu, en un lloc visible, les instruccions 
bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola. 
 
El contractista és responsable, en tot moment, de mantenir en òptimes condicions d’ús i 
funcionament les instal·lacions, materials, béns i equips adscrits a la prestació dels serveis i 
de garantir la seva conservació i integritat, havent de respondre de tots els danys i 
deterioraments produïts o ocasionats en aquells per causa que li sigui imputable a 
conseqüència de la manca de diligència deguda o perícia exigible en el compliment de les 
seves obligacions contractuals, sent al seu càrrec exclusiu, en aquest cas, totes les despeses 
necessàries per a procedir al seu arranjament o reposició. 
 
Quan els danys o desperfectes en les instal·lacions i béns s’hagin produït amb la intervenció 
de terceres persones que poguessin resultar responsables, civilment o criminal dels esmentats 
fets, el concessionari ho haurà de posar en coneixement immediat de l’Ajuntament, perquè 
pugui exercir les accions que cregui oportunes contra els causants dels danys. 
 
En tot cas, i sigui quina sigui la causa que ha produït els danys, el concessionari estarà 
obligat a posar aquests fets en coneixement dels responsables municipals, els quals valoraran 
la causa dels danys i la imputació de responsabilitats en informe motivat, i a exigir al 
concessionari el seu arranjament immediat. 
 
 
14. Obligacions de caràcter organitzatiu del concessionari 
 
- Prestar el servei d’acord amb els termes disposats en la concessió (Memòria justificativa, 
Projecte d’establiment, Reglament regulador del servei, Reglament de règim intern, aquest 
plec i la seva oferta), amb continuïtat i regularitat.  
 
- Fer un bon ús de les instal·lacions i mobiliari, i mantenir-los en bon estat, segons les 
indicacions establertes en la clàusula 13 d’aquest plec. 
 
- Portar un inventari dels béns mobles del servei, amb expressió de les seves característiques, 
marca i model, valoració i estat de conservació.  
 
- Fer una enquesta anual als usuaris per a l’avaluació del servei de la LLIM Els Pinyons, i 
passar els indicadors recollits a l’Ajuntament. 
 
- Actuar en tot moment d’acord amb les indicacions i les observacions de l’Ajuntament sobre 
el funcionament del servei. 
 
- El concessionari permetrà i facilitarà a l’Ajuntament les inspeccions que dels treballs, 
materials i equips es disposin. 
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- El concessionari informarà a l’Ajuntament sobre la gestió del servei. A tal objecte atendrà 
satisfactòriament les demandes d’informació que li formuli, i ha de presentar anualment, en 
els terminis que s’estableixin, la següent documentació: 
 

• Abans del 15 de juliol i referit al curs següent: 
- Proposta de programació general o Pla anual de centre (PAC) 
- Proposta de pressupost per a l’any següent amb justificació de conceptes de despeses 

i ingressos. El pressupost del servei de menjador i dels altres serveis complementaris 
s’han de diferenciar i han de justificar també les despeses i ingressos. 

- Relació del professorat amb les titulacions corresponents prevista per nivell i curs 
següent. 

- Proposta d’actuacions de manteniment i conservació, així com de millores en l’edifici, 
instal·lacions i espais exteriors. 

 
• Abans del 15 de setembre de cada any: 
- Memòria de gestió i activitats realitzades durant el curs anterior. 
- Memòria econòmica del curs anterior amb els justificants de despesa diferenciats per 

serveis. 
- Inventari de béns actualitzat amb indicació de les seves característiques, valoració 

econòmica i estat de conservació. 
- Compte d’explotació i informe de les desviacions respecte el pressupost inicial. 

 
• De forma semestral 
- Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries. 

 
• De forma anual 
- Certificats de cada una de les operacions de manteniment realitzades. 
 
• Abans del dia 10 de cada mes 
- Còpia del justificant de cotització de la Seguretat Social de tot el personal que presti 

els seus serveis a la llar d’infants. 
 

- El concessionari ha de realitzar a càrrec seu les auditories que l’Ajuntament li requereixi. 
 
- Responsabilitzar-se del tracte correcte als usuaris per part del seu personal.  
 
- Lliurar mensualment a l’Ajuntament, si s’escau, el llibre registre de reclamacions i denúncies 
que obligatòriament ha de tenir, on es registraran totes les presentades. 
 
- Vetllar pel control d’entrades i sortides de les persones a les instal·lacions en horari escolar. 
 
- Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi el 
compliment de l’objecte del contracte. 
 
- Assistència a les revisions periòdiques i als treballs de manteniment (comprèn l’atenció i 
acompanyament a les persones que realitzin els treballs de manteniment a l’escola). 
 
- Lliurar a l’Àrea de Manteniment i Obres Públiques de l’Ajuntament la relació de desperfectes i 
actuacions de manteniment que el concessionari vulgui realitzar de forma programada, i 
també de qualsevol urgència en el moment que es doni, a través del sistema que estableixi la 
citada Àrea.  
 
- Sufragar les despeses de funcionament següents:  
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- Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta gestió dels 
serveis educatius objecte d’aquest contracte i la seva corresponent formació.  

- Les corresponents al servei de menjador amb cuina pròpia. Inclou els aliments i el 
personal de cuina. Aquest servei el pot prestar el concessionari directament o 
subcontractar-lo amb la conformitat prèvia de l’Ajuntament. 

- La neteja diària de totes les dependències de l’edifici tant interior com exterior i del 
mobiliari i material didàctic així com el servei de bugaderia de la roba de descans 
(fundes de matalàs, roba de la llar, cortines...). Inclou els vidres, llums, neteges 
generals a fons, i de reixes de desguàs exterior. Inclou personal, estris i productes de 
neteja. La periodicitat serà la necessària per mantenir els espais en condicions 
òptimes. Aquest servei, el pot prestar el concessionari directament o subcontractar-lo, 
amb la conformitat prèvia de l’Ajuntament. 

- Les de manteniment i reposició del mobiliari, equipament i material inventariable 
educatiu i de parament de cuina, menjador i de bugaderia, així com el material de 
vestuari, farmaciola, material d’oficina i altre material propi del servei de LLIM Els 
Pinyons. 

- Totes les altres despeses necessàries per al funcionament del servei. 
 
 
15. Protecció de dades 
 
El concessionari i el seu personal han de mantenir la confidencialitat de les dades que li 
siguin facilitades en execució de les condicions previstes, no podent utilitzar-les més que per 
a les finalitats estrictes que es derivin del compliment de l’objecte d’aquest contracte ni les 
comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada, 
sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
El concessionari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a 
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de 
dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el concessionari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports 
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent 
de la Diputació/Organisme. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués 
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut 
tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
El concessionari signarà un clausulat específic que reculli els seus deures i obligacions en 
relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la 
desenvolupa. 
 
 
16. Difusió del servei, documentació i drets d’imatge 
 
Correspon a l’Ajuntament d’Alella com a prestadora del servei la representació externa del 
servei, i la titularitat de qualsevol tipus de documentació derivada de la gestió i prestació del 
servei.  
 
El concessionari no podrà utilitzar el nom i la imatge interna i externa de la instal·lació amb 
motius publicitaris o qualsevol altre motiu d’interès exclusiu del concessionari, sense que ho 
autoritzi prèviament i de forma expressa l’Ajuntament. 
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En qualsevol difusió escrita, verbal o visual d’activitats i serveis de la instal·lació, el 
concessionari ha de fer-hi constar la titularitat municipal del servei així com els logotips i la 
imatge gràfica de l’Ajuntament. En qualsevol element de retolació i senyalització del servei de 
LLIM Els Pinyons hi ha de constar sempre el seu caràcter municipal i s’ha d’elaborar de 
conformitat amb els criteris i la normativa municipal. També l’Ajuntament ha d’autoritzar tots 
els diferents elements de papereria (fulls amb encapçalament, sobres, targetons, targes...). 
 
 
 
CAPÍTOL III.  RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 
 
17. Estudi econòmic de la gestió del servei 
 
Personal docent    170.000€ 

Formació 1.500€ 

Manteniment  35.000€ 

Assegurances  2.500€ 

Subministrament 14.500€ 

Altres despeses 15.500€ 

Menjador 50.000€ 

Benefici industrial 6% 17.340€ 

 
TOTAL anual:          306.340€       
 
L’estudi comprèn la totalitat del contracte i, en qualsevol cas, s’entendrà inclòs: 

- La gestió del servei de la LLIM Els Pinyons municipal per a 61 places amb els serveis 
complementaris que li són propis: menjador, acollida i/o permanència. 

- Les despeses de funcionament detallades al PPT. 
- L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 
- Les despeses generals i el benefici industrial. 
- L’import dels treballs accessoris o auxiliars.  
- Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i 

higiene en el treball, i els honoraris corresponents. 
- Les despeses corresponents al control de qualitat. 
- Les despeses de licitació i formalització del contracte. 
- La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució. 
- Totes les despeses derivades de les obligacions contractuals del concessionari. 

 
 
18. Retribució del concessionari 
 
El concessionari percebrà com a retribució per a cada curs escolar: 
 

1. Les quotes que percebrà directament dels usuaris del servei de la LLIM Els Pinyons, 
segons tarifes aprovades prèviament per l’Ajuntament. 
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2. Ingressos derivats del cobrament de les tarifes proposades pel concessionari i 
aprovades per l’Ajuntament pels diferents serveis complementaris. 

 
3. Les aportacions econòmiques que farà l’Ajuntament, en un màxim de 147.000€ anuals, 

per a la totalitat de les 61 places,  amb càrrec a la partida 08 324 22705 del 
pressupost municipal corresponent, contra la prestació de factura mensual. 

 
En el cas que en algun curs de funcionament del servei les 61 places no estiguin cobertes, el 
concessionari, prèvia autorització per part de l’Ajuntament, contractarà personal suficient per 
cobrir les necessitats reals del curs atenent les ràtios establertes per la normativa aplicable, 
podent ésser menor, aleshores, el nombre de mestres contractats, i afectant a la minoració de 
l’aportació de l’Ajuntament pel finançament del servei. 
 
 
19. Règim de pagament 
 
L’abonament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament es durà a terme de la forma següent: 
 
El concessionari presentarà, per períodes mensuals vençuts, en el registre municipal, dotze 
factures l’any pel mateix import. Cada factura anirà acompanyada del detall justificatiu que 
acreditin les prestacions realitzades cada mes, així com els ingressos obtinguts de les 
aportacions dels preus públics de cada un dels serveis pagats per cada usuaris. 
 
El tècnic designat a l’efecte per l’Àrea corresponent revisarà i conformarà la factura i els 
documents annexos, en el termini màxim de deu dies naturals. En cas de disconformitat, es 
retornaran al concessionari les factures presentades, atorgant-li un termini màxim de deu dies 
hàbils a comptar des del següent al de la seva recepció, als efectes que pugui efectuar 
reclamacions o presentar nova factura amb les rectificacions corresponents. Aprovada per 
l’òrgan competent, l’import mensual es satisfarà al concessionari dins del termini previst en la 
llei de contractes comptat a partir de l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament.  
 
 
20. Revisió preus del servei 
 
Durant el primer any de prestació del servei no hi haurà cap revisió de preus. 
 
La revisió de preus serà aplicable a l’aportació que l’Ajuntament farà contra factura. 
 
A partir del segon any, el contracte es revisarà anualment, i atenent l’art. 78.3 de la LCSP 
prenent com a base l’Índex de Preus al Consum General elaborat per l’Institut Nacional 
d’Estadística, la revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l’índex 
adoptat. 
 
 
21. Règim tarifari 
 
Per al curs 2011/2012 es proposen les quotes mensuals per als següents serveis: 
- Servei llar d’infants   150€/mes  
- Servei d’acollida  32€/mes o 2,85€/ hora esporàdica  
- Servei de menjador  104,98€ o 7,50€ 
- Servei biberonaria   31,88€ o 2,65€ 
 - Espai nadó   pendent a determinar 
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Les tarifes es revisaran a petició del concessionari al mes de maig, amb  les variacions que 
experimenti l’índex de preus al Consum estatal publicat per l’Institut Nacional d’Estadística del 
mes d’agost, per tenir una proposta definitiva el mes de setembre coincidint en l’inici de curs. 
 
Per a cada servei objecte d’aplicació de les tarifes, el concessionari expedirà a l’usuari una 
factura o justificant de pagament. La gestió d’aquests serveis està exempta de pagament de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, segons disposa l’article 20.9 de la Llei 37/1992 de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Les tarifes s’abonaran per un màxim d’onze mensualitats.  
 
L’Ajuntament d’Alella a través de l’Àrea de Serveis Socials podrà subvencionar aquelles famílies 
que reuneixin les condicions que estableixi la normativa vigent per a cada curs escolar.  
 
Per tal que el servei d’acollida no s’utilitzi de manera indiscriminada i sense criteris de 
necessitat, es limitarà la permanència de l’infant en el centre al màxim de 9 hores per dia en 
còmput total. 
 
 
 
CAPÍTOL IV.  RÈGIM GENERAL DE DRETS I OBLIGACIONS 
 
22. Obligacions del concessionari 
 
Els previstos en l’art. 256 de la LCSP i art. 250 del ROAS, i concretament: 
 
- Gestionar el servei públic amb estricta subjecció a les característiques establertes en el 
contracte, en aquest plec, en el reglament del servei, en l’establiment del servei, en el 
reglament intern del centre, i en la normativa que li sigui aplicable, i a les ordres donades per 
l’Ajuntament. 
 
-  Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta. En cas d’extinció normal del 
contracte, el concessionari ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva 
gestió. 
 
-  Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament en la 
utilització dels serveis. 
 
- Respondre dels danys a persones i coses que es derivin del funcionament del servei, llevat 
que s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada per la 
l’Administració amb caràcter ineludible. 
 
-  Prestar el servei per si mateix, sense perjudici de l’execució de prestacions accessòries que 
pot subcontractar amb tercers recollides en aquest plec. Aquests tercers resten obligats 
respecte al concessionari, únic responsable de la gestió del servei davant l’Ajuntament. En 
qualsevol cas, el concessionari haurà de sotmetre a la prèvia conformitat de l’Ajuntament  els 
subcontractes que pugui subscriure. 
 
-  Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament puguin 
inspeccionar l’estat de conservació de les obres i instal·lacions i verificar les condicions 
d’explotació i funcionament del servei. 
 
- Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i 
higiene en el treball, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental. 
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- No gravar ni alienar els béns afectes al servei que hagin de revertir, si s’escau, a 
l’Ajuntament ni destinar-los a d’altres finalitats, llevat que el propi Ajuntament ho autoritzi 
expressament. 
 
-  Explotar personalment el servei i no cedir-ne la gestió, arrendar-lo ni traspassar-lo. 
 
- Difondre i promoure l’oferta de les prestacions del servei públic que conformen l’objecte del 
contracte, així com col·laborar en la difusió que en faci l’Ajuntament. 
 
- Totes aquelles altres obligacions derivades de l’objecte de la concessió. 
 
Si el concessionari incompleix les seves obligacions, això donarà lloc a l’aplicació del règim 
sancionador previst en aquest plec. 
 
 
23. Obligacions específiques de la gestió del servei públic 
 
- La concessió serà a compte i risc del concessionari, que assumeix la responsabilitat civil, 
laboral, fiscal que es derivi de la gestió del servei.  
 
- El concessionari està obligat a contractar i a pagar una pòlissa d’assegurances que garanteixi 
les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre 
per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüències consecutius per acció o 
omissió a tercers en l’exercici de l’activitat per la “gestió de la LLIM Els Pinyons”. Aquesta 
pòlissa haurà d’incloure específicament, dins de la clàusula de riscs coberts, “els riscos 
derivats de l’activitat de serveis de gestió i manteniment  de la LLIM Els Pinyons” i els 
derivats de la condició de responsable de la llar d’infants. El concessionari del contracte 
mantindrà en vigor la pòlissa mentre duri el contracte adjudicat. 
El capital assegurat ha de ser com a mínim de 600.000 euros per sinistre i any amb un 
sublímit per víctima de 300.000 €. 
En la pòlissa d’assegurances sol·licitada es preveurà la renúncia a possibles reclamacions 
contra l’Ajuntament d’Alella, i contra d’altres empreses de serveis contractades per 
l’Ajuntament d’Alella. 
El concessionari del servei està obligat a lliurar,  a la l’Ajuntament d’Alella, dins dels 15 dies 
posteriors a la data de comunicació de l’adjudicació, una còpia legitimada de la pòlissa 
d’assegurances  de Responsabilitat Civil subscrita i del corresponent rebut o bé presentar una 
declaració responsable que acrediti la seva existència. Anualment haurà de lliurar,  a 
l’Ajuntament d’Alella, còpia del rebut corresponent al seu pagament. 
 
- El concessionari està obligat a contractar i a pagar una pòlissa d’assegurances d’accidents 
col·lectius que comprengui tots els alumnes  amb un capital mínim assegurat de 3.000 euros 
en concepte de despeses de sepeli. 
 
- Establir amb la col·laboració de l'Ajuntament un Pla de Seguretat i Emergència, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent, i implementar-ho. 
 
-  Complir la normativa, els reglaments i les ordenances en relació a la seguretat i higiene dels 
edificis d’utilització pública i en qualsevol matèria que els sigui d’aplicació, en especial la 
referent a la manipulació d’aliments. 
 
-  Assumir les despeses derivades dels subministraments (aigua, gas, electricitat i telèfon,...) i 
sufragar les altres despeses que s’estableixin en el plec de clàusules d’explotació. 
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- Disposar, en tot moment, del personal necessari, en nombre i condicions, segons les 
clàusules 10 “Recursos humans” i 12 “Control i seguiment del servei “ d’aquest plec.  
 
-  La resta de les obligacions derivades d’aquest plec, del contracte i de la normativa aplicable 
a l’objecte de la concessió. 
  
 
24. Drets del concessionari 
 
- Prestar el servei fins a l’extinció del contracte. 
 
- Percebre les retribucions econòmiques que corresponguin per la gestió del servei. 
 
- Ser indemnitzat en cas d’extinció anticipada del contracte per causes no imputables al 
concessionari i de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
- Obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l’equilibri econòmic de la 
concessió com a conseqüència de les modificacions ordenades que impliquin un augment de 
les prestacions a executar i el consegüent increment de les despeses. 
 
- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per prestar el servei. 
 
- Qualsevol altre que legalment li correspongui. 
 
 
25. Potestats de l’Ajuntament  
 
- Inspeccionar, comprovar, avaluar, i vigilar per a la correcta realització dels serveis i dictar 
les instruccions  oportunes per al correcte compliment de la concessió. 
 
- Mantenir la concessió durant el temps de vigència del contracte sense perjudici de les 
modificacions que per motius d’interès públic es puguin imposar. 
 
- Disposar de l’auditoria del concessionari pel que fa els elements tècnics i econòmics de la 
concessió, amb càrrec al concessionari.  
 
- Introduir modificacions en el contracte per raons d’interès públic. 
 
- Fiscalitzar, dirigir i controlar la prestació dels serveis, amb especial incidència en l’examen i 
inspecció del servei i de tota la documentació relacionada amb l’objecte del contracte i dictar 
les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent. 
 
- Assumir temporalment la gestió dels serveis en els casos en què no els presti o no els pugui 
prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables. 
 
- Imposar al concessionari les sancions que correspongui per raó de les infraccions que hagi 
comès en la prestació del servei. 
 
- Rescatar la concessió segons preveuen els articles 263, 264 i 265 del ROAS. 
 
- Intervenció del servei segons preveuen els articles 254 al 259 del ROAS. 
 
- Suprimir el servei. 
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- Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes per la LCSP i en el ROAS, així com 
procedir a la reversió dels béns i elements, si escau.  
 
 
26. Obligacions de l’Ajuntament 
 
-  Satisfer al concessionari les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis resultants 
d’aquest plec i de la seva proposició econòmica i la seva revisió, si s’escau. 
 
-  Aportar al concessionari, en virtut d’aquest contracte, les dependències de LLIM Els Pinyons 
i les seves instal·lacions en perfecte estat d’ús i funcionament. 
 
- Mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte ha de compensar 
econòmicament el concessionari per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei 
que incrementin les despeses o disminueixin els ingressos i ha de revisar l’aportació municipal 
quan, encara que no hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles 
sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic. 
 
- Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la 
gestió del servei quan es produeix per motius d’interès públic que determinen el rescat de la 
concessió, o en cas de supressió del servei. 
 
- Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei 
adequadament. 
 
-  Assegurança de l’immoble. 
 
 
 
CAPÍTOL V.  INCOMPLIMENT DEL CONCESSIONARI 
 
 
27. Relacions contractuals de caràcter privat 
 
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d'altre tipus que adopti el 
concessionari, amb motiu d'aquest servei, serà al seu compte i risc, sense que impliqui en cap 
cas relació directa o subsidiària amb aquest Ajuntament. 
 
 
28. Règim sancionador 
 
L’incompliment per part del concessionari de les obligacions previstes en aquest plec i per la 
legislació vigent donarà lloc a l’aplicació de les sancions corresponents.   
 
28.1. Tipus d’infraccions 
Les infraccions que pugui cometre el concessionari es classifiquen en lleus, greus i molt greus 
segons la tipificació següent: 
 
1. Constituiran infraccions lleus del concessionari: 
- Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals establertes en aquest plec de 

clàusules d’explotació, que no causin un detriment important i que no estiguin considerades 
com a greus o molt greus. 
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- La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per 
l’Ajuntament en la comesa de control de la prestació del servei. 

- La manca de comunicació a l’Ajuntament de qualsevol substitució o modificació de personal. 
- Ús excessiu o injustificat de serveis (aigua, energia elèctrica i gas) 
 
2. Constituiran infraccions greus del concessionari: 
- Qualsevol incompliment que, en general, ocasioni una pertorbació important del servei i/o 

lesioni els interessos dels usuaris. 
- L’incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni 

perjudicis o distorsió del servei. 
- La interrupció del servei per un termini superior a 12 hores i inferior a 24 hores, sense causa 

justificada. 
- La negligència o el compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals. 
- El tractament ofensiu a l’usuari, exceptuant que aquest tractament reunís les característiques 

per a classificar-lo com a molt greu. 
- No acreditar la vigència de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i/o d’accidents 

quan se li requereixi. 
- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin 

com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del servei  que no constitueixin 
infracció molt greu. 

- Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària autorització de 
l’Ajuntament. 

- L’ocupació del personal en altres tasques durant l’horari de funcionament del servei. 
- Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o l’alterin greument la 

seva qualitat. 
- No disposar dels materials i elements necessaris per a gestionar i explotar el servei. 
- No mantenir en bon estat de neteja i conservació el material adscrit a la concessió, en 

especial el didàctic. 
- En general, les previstes en l’art. 257 del ROAS, i l’incompliment greu dels deures i de les 

obligacions amb l’usuari i/o l’Ajuntament, així com la comissió de tres faltes lleus en el 
transcurs de tres mesos de prestació del servei. 

 
3. Constituiran infraccions molt greus del concessionari: 
- Qualsevol incompliment que, en general, ocasioni una pertorbació molt important del servei 

i/o lesioni els interessos dels usuaris. 
- L’abandonament del servei sense causa justificada. 
- La interrupció del servei per un termini superior a 24 hores, sense causa justificada. 
- El tractament ofensiu, verbal o físic a l’usuari. 
- Incomplir les directius que es reserva l’Ajuntament en l’acompliment del servei o impedir que 

pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies. 
- La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades. 
- La vulneració del deure de guardar el secret professional, així com el secret de les dades de 

caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la 
prestació del servei en matèria molt greu. 

- El cobrament als usuaris de tarifes superiors a les que corresponguin d’acord amb aquests 
plecs de clàusules, així com acceptar dels usuaris premis, recompenses, propines o altres 
tipus de compensacions econòmiques no previstes en aquests plecs. 

- L’incompliment per part del concessionari de les seves obligacions derivades de la normativa 
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. 

- La no intervenció immediata després de la denúncia o el coneixement d’una situació que 
comporti una repercussió greu per al servei o de perill greu per als usuaris. 

- L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació de 
servei. 
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- En general, l’incompliment molt greu dels deures i de les obligacions amb l’usuari i/o 
l’Ajuntament, així com la comissió de tres faltes greus en el transcurs de tres mesos de 
prestació del servei. 

 
28. 2. Sancions 
Tota sanció implicarà la qualificació prèvia de la infracció, essent la Junta de Govern Local  de 
l’Ajuntament l’òrgan competent per imposar-les. 
 
Les sancions que es podran imposar seran les següents: 

- Per les faltes lleus, multes fins a 600 € 
- Per les faltes greus, multes de 601 a 1.500 €. En el cas de pertorbació del servei que 

posi en perill la gestió adequada o lesioni les interessos dels usuaris, la intervenció de 
la concessió, sempre que l’administració no decideixi, quan sigui procedent legalment, 
la resolució del contracte.  

- Per les faltes molt greus, multes de 1.501 a 3.000 €. L’incompliment molt greu de les 
obligacions essencials que afectin la continuïtat i regularitat de la prestació se 
sancionaran amb la resolució del contracte. 

 
El concessionari serà, en tot cas, responsable de les infraccions que hagin tingut l’origen en 
accions o omissions imputables al seu personal. 
 
Els imports de les penalitzacions o multes que es puguin imposar, segons l’esmentat en 
l’apartat anterior, es podran fer efectius mitjançant compensació. La imposició de 
penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis, ni la possible resolució del 
contracte. En tot cas, la fiança respondrà de la seva efectivitat d’acord amb el que estableix la 
LCSP. L’Ajuntament podrà exigir, si escau, la indemnització corresponent. 
 
 
29. Intervenció del servei de caràcter sancionador 
 
Si de l’ incompliment del contracte per part de l’empresari se’n deriva una pertorbació del 
servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’Ajuntament no decideix la 
resolució del contracte, aquest podrà acordar intervenir el servei fins que aquelles causes 
desapareguin. 
 
En virtut de la intervenció substitutòria, l’Ajuntament s’encarregarà directament, de manera 
temporal, del funcionament del servei, tot això de conformitat amb els articles 254 a 259 del 
ROAS. 
 
En tot cas, la intervenció no podrà tenir una duració superior a tres mesos l’òrgan competent 
per acordar la intervenció serà el Ple de l’Ajuntament. 
 
 
 
CAPÍTOL VI. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
30. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració, en virtut del que estableixen els articles 134 i 141 a 145 de la 
LCSP. 
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31. Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació d’aquesta 
contractació, que haurà d’abonar el concessionari, serà de 500 euros. 
 
 
32. Condicions de capacitat dels licitadors 
 
Estan capacitades per a contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, 
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no 
incorrin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la 
legislació vigent. L'activitat de l’entitat licitadora ha de tenir relació directa amb l'objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment 
a aquest efecte. Les unions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificació o la 
solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
 
33. Presentació de proposicions i de la documentació 
 
1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 15 dies naturals, a 
comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’anunci al BOPB o al DOGC. Si l’últim dia de 
la presentació de propostes és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà fins al següent dia 
hàbil. 
2. La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà a la Secretaria 
General de l’Ajuntament d’Alella, pl. Ajuntament, 1, tel. 935552339, fax 935400328, de 
dilluns a divendres de 8.15 h a 14 hores. 
3.  En cas de trametre’s la documentació per correu, s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a 
l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert. S’ha d’anunciar la tramesa mitjançant 
tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, 
en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, no 
serà admesa en cap cas.  
 
 
34. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions. Mesa de 
contractació i obertura dels sobres 
 
34.1. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions. 
La documentació, que es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, ha 
d’anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i ha de 
presentar-se en tres sobres, dins de cadascun dels quals s’ha d’incloure, en full a part, una 
relació numerada dels documents que s’hi han inclòs, així com la documentació pròpia que es 
detalla a continuació:  
 
SOBRE NÚM. 1 
 
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de.......... (objecte del 
contracte).............., presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació 
següent: 
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Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades 
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte, adreça postal i electrònica, número 
de telèfon i de fax del licitador. S’hi indicarà el correu electrònic de notificació.  
 
- La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 
el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, 
si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, on 
hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords 
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent 
Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat 
d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte 
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
- Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la 
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP). 
 
- La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb 
el que disposen els articles 44 i 61 LCSP. 
 
- Declaració responsable d’acord amb el model següent: 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), declara 
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 43 a 
73 LCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
De conformitat amb el que estableix l’article 135.2 de la LCSP, autoritzo l’Ajuntament d’Alella, 
davant de les Administracions competents, per obtenir els certificats acreditatius del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

 SI   NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 
 
- Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes previstos en 
l’art. 64 de la LCSP. 
 
- Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes previstos en 
l’art. 64 de la LCSP,  i/o de l’habilitació empresarial o professional que sigui exigible, si escau, 
en els termes de l’article 43.2 de la LCSP. 
 
- Certificat de la classificació i declaració responsable de vigència, si escau.  
 
- Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació en la 
puntuació de les ofertes, especificats en aquests plecs, si escau. 
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- Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, cas 
de tractar-se d’empreses estrangeres. 
 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, hauran de presentar una declaració 
manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
- En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de 
presentar una declaració on es manifesti aquest extrem, amb indicació dels noms i 
circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.  
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya estan eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la solvència 
financera i econòmica i professional o tècnica específica, si escau, si no consta en el Registre de 
Licitadors, sempre que aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi 
caducat, així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació.  
 
SOBRE NÚM. 2 
 
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor per a la contractació de ........ (objecte del contracte) .............................., 
presentada per ........." i haurà de contenir la documentació següent: 
 
-  Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
- La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor a 
tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 35 d’aquest plec. 
 
Es recomana, limitar la paginació del Projecte Tècnic del Servei amb una extensió màxim de 50 
folis a dos cares; ha de estar correctament paginat i amb el corresponent índex. La presentació 
serà d’original i 2 còpies (una d’elles en suport informàtic) 
 
ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica i 
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment 
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
SOBRE NÚM. 3 
 
Portarà la menció “Proposició econòmica relativa als criteris avaluables de forma automàtica 
per a la contractació de ........ (objecte del contracte) ................................, presentada per 
.......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 
 
- Relació numerada de la documentació inclosa. 
 
- Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a tenir en 
compte, de conformitat amb la clàusula 35 d’aquest plec.  
 
34. 2. Mesa de contractació i obertura dels sobres 
La Mesa de contractació estarà formada per: 
- President: L’alcalde o regidor en el qui delegui  
- Vocals:  El secretari general de l’Ajuntament 
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   La interventora de fons municipal 
   El tècnic de la regidoria d’educació 
   La regidora d’Educació 
 
Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació. 
 
L’obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc en acte no públic a les 10 hores del dia natural següent 
al de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és festiu o 
dissabte, el primer dia hàbil següent.  
 
La Mesa declararà admeses aquelles proposicions que compleixi aquest plec, i excloses les que 
tinguin algun defecte que no es pugui esmenar. Tanmateix, si s’hi observen defectes o 
omissions esmenables, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin 
davant la pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. D’acord 
amb l’article 22 RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a l’empresari els aclariments que li calguin 
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en un termini de cinc dies 
naturals en presenti de complementaris.  
 
L’obertura del sobre núm. 2 tindrà lloc a la Sala d’actes de la Corporació, a les 10 hores del dia 
natural que en faci sis o, si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, comptat a 
partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de proposicions.  La Mesa, 
constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà el sobre 2 en acte públic, considerant-
s’hi citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula. 
 
Si s’hagués anunciat la presentació de proposicions per correu i tinguin entrada a 
l’Ajuntament dins els deu dies següents a l’acabament del termini de presentació d’ofertes, es 
comunicarà als licitadors la data de l’acte d’obertura. 
  
L’obertura del sobre núm. 3 tindrà lloc a la Sala d’actes de la Corporació, a les 10 hores del dia 
natural que en faci deu o, si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, comptat 
a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de proposicions. La Mesa, 
constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà el sobre 3 en acte públic, considerant-
s’hi citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula.   
 
 
35. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa 
seran els que tot seguit s’indiquin, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cada un 
d’ells: 
 
SOBRE 2. Criteris que depenen d’un judici de valor (48 punts sobre 100 punts total) 
 

1. Aspectes organitzatius i de gestió del centre educatiu....... fins a  18 punts  
- Proposta de plantilla amb especial menció a la capacitació i experiència dels 

professionals, i els mecanismes de formació i consolidació de la plantilla. Detall de la 
distribució horària de la plantilla incloent tots els serveis definits en el centre. 

- Proposta organitzativa del servei de LLIM Els Pinyons.  
- Proposta d’organització del servei de menjador, amb proposta de materials pedagògics 

i del material de cuina i menjador. 
- Proposta d’organització del servei d’acollida. 
- Projecte de participació de les famílies amb especial menció al pla d’informació i 

comunicació amb les famílies al llarg del curs escolar. 
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2. Aspectes pedagògics .......................................................fins a 10 punts 
- Proposta de Projecte Educatiu del servei de la Llar d’Infants Municipal, que inclogui 

tots els serveis i adaptat a la definició del establiment del servei. 
- Proposta de Projecte curricular del centre. 
- Proposta de pla anual de centre. 
- Proposta de model de tractament de la diversitat de l’alumnat i del model d’atenció 

dels alumnes amb necessitats educatives especials. 
- Proposta de treball en xarxa. 

 
3. Aspectes de control i manteniment ................................. fins a 10 punts 
- Sistema de recollida de queixes, incidències i respostes 
- Pla de manteniment de l’edifici i de les instal·lacions 

 
4. Millores que ofereixi el licitador..................................... fins a 10 punts 
 

 
 
SOBRE 3. Criteris avaluables de forma automàtica (52 punts/del total de 100 punts total) 
 

1. Proposta econòmica aportació municipal..........................fins a 10 punts 
o Baixa respecte del preu base de licitació entre 0,1 a 1,25% (fins a 4 punts) 
o Baixa respecte del preu base de licitació entre 1,26 i 2,50% (fins a 6 punts) 
o Baixa respecte del preu base de licitació entre 2,51 a 3,25% (fins a 8 punts) 
o Baixa respecte del preu base de licitació superior al 3,26% (fins a 10 punts) 

 
2. Reversió superàvit econòmic.............................................. fins a 20 punts 
- Es valorarà que el concessionari reverteixi el superàvit econòmic anual de l’explotació 

del Servei de LlIM Els Pinyons en benefici del centre educatiu.  
o Superàvit que reverteixi en la LLIM Els Pinyons en un 25% (fins a 5 punts) 
o Superàvit que reverteixi en la LLIM Els Pinyons en un 50% (fins a 10 punts) 
o Superàvit que reverteixi en la LLIM Els Pinyons en un 75% (fins a 15 punts) 
o Superàvit que reverteixi en la LLIM Els Pinyons en un 100% (fins a 20 punts) 

 
3. Reducció del benefici industrial.......................................... fins a 12 punts 
- En el cas que l’empresa planifiqui reduir el seu benefici industrial a favor de la gestió 

del centre:  
o Fins a 6% (0 punts) 
o De 3,5 – 5,75% (fins a 6 punts) 
o Fins a 1 – 3,5% (fins a 4 punts) 
o Màxim 1% (fins a 12 punts) 

 
Per a la valoració dels criteris de puntuació esmentats, el licitador incorporarà en la seva 
proposta un estudi de viabilitat econòmica. 
 

4. Sistemes de garantia de la qualitat del servei,.........................fins a 10 punts 
o Desenvolupament, amb indicadors, de processos d’avaluació de  

qualitat del servei: usuaris, treballadors,... (fins a 3 punts) 
o Sistemes d’orientació al client  (fins a 3 punts)  
o existència de sistemes de garantia de qualitat certificada (fins a 4 punts) 
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En tot cas, l’Ajuntament d’Alella es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, 
al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 135.3 de la LCSP. 
 
 
36. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació, en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, serà l’establert  a la DA 6a de la LCSP.  
 
 
37. Ampliació del termini per a l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració 
 
No s’amplia el termini màxim de dos mesos previstos en l’article 145.2 de la LCSP,  a comptar 
des de la data d’obertura de les ofertes rebudes. 
 
 
38. Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 
 
39. Proposicions anormals o desproporcionades 
 
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot 
ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran globalment els criteris 
objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. 
 
 
40. Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 91 LCSP. 
 
 
41. Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al  5% de l’import d’adjudicació. 
          
  
42. Validació del poder de representació  
 
La documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que resulti 
adjudicatari, llevat que estigui inscrit al RELI, l’haurà de validar el Secretari de la Corporació, 
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què 
aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del 
termini per a la presentació de proposicions. 
 
 
 
CAPÍTOL VII.  EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
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43. Resolució, extinció del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les previstes a l’art. 262 de la LCSP, i art. 260 del ROAS, 
i en especial: 
- El fet d’incórrer el concessionari en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’administració pública estipulades a l’article 49 de la LCSP o en aquests plecs durant 
l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a 
l’interès general. 
- La resolució d’aquest contracte per incompliment de les obligacions essencials del 
concessionari o per part de l’Ajuntament. 
- La impossibilitat de l'explotació del servei com a conseqüència d'acords adoptats per 
l'Administració amb posterioritat al contracte, com a la no concessió o denegació de la 
subvenció pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
- Les actuacions del concessionari que impedeixin o menyscabin les potestats de direcció i de 
control del servei que corresponen a l'Ajuntament.  
- No prestar el concessionari directament el servei. 
- La comissió d’una infracció molt greu. 
 
Només en el supòsit en què es produeixi resolució del contracte per circumstàncies 
sobrevingudes d'interès públic tindrà dret el concessionari a ser indemnitzat pels danys i 
perjudicis que pogués ocasionar-li la dita resolució. 
 
 
44. Efectes de l’extinció de la concessió 
 
Els efectes de l’extenció de la concessió es troben previstos, amb caràcter general, en l’art. 
264 de la LCSP i art. 261 del ROAS. 
 
 
45. Rescat del servei 
 
L’Ajuntament pot extingir la concessió abans del venciment del termini estipulat, de manera 
unilateral, atès l’interès públic i mitjançant la indemnització corresponent, tot i assumit la 
gestió directa del servei per si mateix o per mitjà d’un ens dependent, d’acord amb el previst 
per l’art. 263, 264 i 265 del ROAS. 
 
 
46. Abandonament o renúncia 
 
En cas d’abandonament o renúncia de la concessió, l’Ajuntament instruirà expedient que 
resoldrà mitjançant acord de l’òrgan competent, i incautarà tots els elements i materials que 
integrin l’explotació del servei concedit i la fiança constituïda en garantia del contracte, tot 
això sens perjudici de l’exercici de les accions oportunes de reclamació de danys i perjudicis al 
concessionari per la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.  
 
L’Ajuntament podrà estimar l’existència de causes sobrevingudes de força major que 
impedeixin al concessionari la gestió del servei. En aquest supòsit,  no procedirà la incautació 
si el concessionari presta les facilitats necessàries perquè el servei no s’interrompi i 
l’Ajuntament pugui adoptar les mesures oportunes per a la realització directa del servei o 
realitzar nova adjudicació. 
 
 
47. Reversió de les instal·lacions i béns a l’Ajuntament 
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47.1. Instal·lacions 
Un cop extingit el contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter general pel 
LCSP i pel ROAS, així com les particulars establertes en aquest plec, el conjunt de les millores 
realitzades en les instal·lacions, revertirà a l’Ajuntament, així com el conjunt de béns mobles 
incorporats de forma permanent als immobles. 
 
Els edificis, les instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran de ser aptes per a la seva 
utilització, i, en conseqüència, poder continuar prestant el servei.  
 
Els serveis tècnics competents de l’Ajuntament procediran a inspeccionar amb assiduïtat els 
edificis i el conjunt de les instal·lacions i ordenaran, si fos necessari, les actuacions 
pertinents a l'objecte que els béns reverteixin a l’Ajuntament  en les condicions adequades, 
establint-se un període no inferior a 15 dies als efectes del que disposa la normativa.  
 
La reversió de la instal·lació s'haurà de realitzar lliure de qualsevol tipus de càrrega o 
gravamen. 
 
El desallotjament de la instal·lació s'haurà de produir en el termini improrrogable d'un mes 
posterior a l'acabament del període pactat.  
 
47.2. Béns 
A l’acabament el termini de la concessió, revertiran a la Corporació els béns i elements 
afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la prestació d’aquell i que hagin estat 
objecte d’amortització durant el termini de la concessió. 
 
Si escau, quant a aquells béns que no estiguessin amortitzats, l’Ajuntament i el concessionari 
podran convenir una indemnització a favor d’aquest, tenint en compte el seu estat de 
conservació i funcionament i el temps que faltés per a la seva amortització. Els valors es 
referiran al moment en què es produeixi l’extinció del contracte. 
 
Alella, maig de 2011 
 
 
ANNEXOS 
 

- Memòria justificativa establiment del servei 
- Plànols  
- Inventari 
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