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PLEC  DE  CLÀUSULES  QUE  REGIRAN  EL  CONCURS  PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE 
SERVEIS  DE  CONSERGERIA  I  COMPLEMETARIS  A  PRESTAR  EN  EL  COMPLEX  DEL  PARC 
AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. 
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
Núm. de l’expedient: 2013001/consergeria. 
 
A.‐ Objecte: Serveis de consergeria i complementaris a prestar en l’àmbit del Parc Audiovisual de 
Catalunya. 
 
B.‐ Dades econòmiques  
 
El  valor  estimat  del  contracte  és  de  CENT  VUITANTA MIL  EUROS  (180.000,00  €)  més  el  seu 
corresponent IVA, corresponent als 24 mesos de prestació del servei.  
 
C.‐ Existència de crèdit 
 
S’han complert tots els tràmits per a assegurar l’existència de partida pressupostària. 
 
D.‐ Termini de durada del contracte 
 
La durada del servei objecte d’aquest contracte s’estableix en 2 anys a comptar des de la data que 
s’esmenti en el contracte. Pròrroga: NO  
 
E.‐ Tramitació de l’expedient 
 
Ordinària, segons Instruccions Internes de Contractació. 
 
F.‐ Solvència i classificació empresarial  
 
a.‐ Solvència: El  licitador haurà d’acreditar la suficient solvència econòmica  i financera i tècnica o 
professional, d’acord amb allò establert al present plec. 
 
b.‐ Classificació empresarial:  
 
Tractant‐se del servei de consergeria i assimilats no correspon als licitadors acreditar classificació. 
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G.‐ Altra documentació a presentar pels licitadors 
 
La que s’esmenta al present plec.  
 
H.‐ Garantia provisional: No s’exigeix. 
 
I.‐ Garantia definitiva: 5% de l’ import màxim d’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
J.‐ Subcontractació: No s’admet. 
 
K.‐ Revisió de preus: Ateses les característiques del contracte, no s’aplica revisió de preus.  
 
L.‐ Termini de garantia: No aplicable. 
 
M.‐ Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials:  500,00 €. 
 
N.‐  Termini  de  vigència  de  les  ofertes:  El  termini màxim  d’adjudicació  provisional  serà  de  dos 
mesos a  comptar des de  l’obertura pública de  les proposicions. Per  tant, els  licitadors  restaran 
obligats a mantenir les seves ofertes durant aquest termini. 
 
O.‐ Dependències  per  la  presentació  de  documentació:  A  les  oficines  del  Parc  Audiovisual  de 
Catalunya, Ctra. BV‐1274 Km. 1 de Terrassa, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. 
 
P.‐ Admissió de millores : S’admeten. 
 
Q.‐ Pagaments: Mensuals a 60 dies segons clàusules del present plec. 
 
R.‐ Penalitats: segons clàusules del present plec. 
 
S.‐ Termini lliurament de les ofertes: fins el dia 20 de novembre de 2013 a les 14:00 hores (inclòs) 
 
T.‐  Consultes:  poden  adreçar‐se  al  correu  electrònic  administracio@parcaudiovisual.com.  Les 
respostes  seran  publicades  al  perfil  del  contractant,  secció  concursos,  del  lloc  web  del  Parc 
Audiovisual. 
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I.‐ DISPOSICIONS GENERALS  
 
Núm. d’expedient: 2013001/consergeria.  
 
Primera. Objecte del contracte  
Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
Les  necessitats  que  cal  satisfer  mitjançant  el  contracte  són  les  que  consten  en  el  plec  de 
prescripcions  tècniques, que es  corresponen amb el  servei de  consergeria  i els  complementaris 
d’aquest en relació amb les instal∙lacions del Parc Audiovisual de Catalunya, en terme municipal de 
Terrassa. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte. 
El pressupost de licitació es fixa en la suma de 180.000,00 € corresponent a les dues anualitats del 
contracte. 
 
Aquesta suma es correspon amb el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la 
licitació del contracte. 
 
Les  referències  econòmiques  contingudes  en  els  paràgrafs  anteriors  no  inclouen  l’import  de 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Quarta. Existència de crèdit 
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
de l’objecte del contracte 
 
Cinquena. Termini de durada del contracte 
El termini d’execució del contracte es fixa en dos anys a comptar des de  la data de formalització 
del contracte. 
 
Sisena. Numero de l’expedient 20130001/consergeria 
 
Setena: Capacitat per contractar 
Estan facultades per subscriure aquest contracte  les persones físiques o  jurídiques, espanyoles o 
estrangeres,  que  tinguin  personalitat  jurídica  i  plena  capacitat  d’obrar,  d’acord  amb  el  que  es 
preveu  a  la  LCSP  així  com  a  les  determinacions  de  les  Instruccions  Internes  de  Contractació 
(Articles 15 i 16). 
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Vuitena. Classificació i solvència del contractista 
Les empreses que es presentin a la licitació per a l’adjudicació del contracte no hauran d’acreditar 
el fet de disposar de classificació. 
 
Pel que es refereix als requisits de solvència econòmica i tècnica de les empreses licitants, s’estarà 
al que es determina al present plec, i, en concret hauran d’aportar:  
 
En quant a la solvència econòmica i financera:  
Els  licitadors  hauran  d’acreditar  la  solvència  econòmica  i  financera,  mitjançant  la  declaració 
apropiada d’una entitat  financera o  justificant de  l’existència d’una assegurança d’indemnització 
per  riscos  professionals,  o  bé  per  un  altre  dels mitjans  previstos  a  l’article  75  del  TRLCSP.  El 
requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu. 
 
 
En quant a la solvència tècnica:  
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats que  inclogui  import, dates  i destinatari, 
públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és 
un  subjecte  privat,  mitjançant  un  certificat  expedit  per  aquest  o,  a  falta  d’aquest  certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari.  
b)  Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques,  integrades  o  no  en  l’empresa, 
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 
c) Descripció de les instal∙lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir 
la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 
d) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, 
en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 
e) En els casos adequats,  indicació de  les mesures de gestió mediambiental que  l’empresari pot 
aplicar en executar el contracte. 
f) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu 
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 
g)  Declaració  que  indiqui  la  maquinària,  material  i  equip  tècnic  de  què  es  disposarà  per  a 
l’execució  dels  treballs  o  prestacions,  a  la  qual  s’ha  d’adjuntar  la  documentació  acreditativa 
pertinent. 
 
 
Novena. Presentació de proposicions  
L’adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  per  l’òrgan  de  contractació  mitjançant  procediment 
ordinari obert segons allò establert a la Instruccions Internes de contractació del PAC. 
 
Les empreses han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats i signats externament 
pel  licitador o per  la persona que el  representi  i adjuntant  la declaració de presentació d’oferta 
que s’adjunta com a annex. 
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A la part externa de cada sobre ha de constar clarament:  
• Identificació del Sobre: A, B o C 
Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili i telèfon, fax i E‐mail de contacte.  
• Identificació del procediment que licita amb la seva denominació.  
• Nom i cognoms del/s representant/s que signen la proposició.  
• Signatura del licitador o representant. 
 
Els documents a presentar poden ser:  
• Originals.  
• Còpies autèntiques emeses per un notari o fedatari públic.  
 
La documentació es presentarà a les oficines del PAC  
Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l’acceptació  incondicionada  del 
contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques per part del  licitador, i  la 
declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
 
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS  
 
CONTINGUT DEL SOBRE A 
 
a.‐ Identificació de la personalitat jurídica:  
Segons els casos, caldrà acompanyar acreditació de la personalitat de l’empresari individual (DNI) 
o bé, per al cas de persones jurídiques la corresponent escriptura de constitució o de modificació, 
o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  
 
També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
(UTE) En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar 
una unió  temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar  la seva personalitat  i capacitat. A més, 
cal  indicar en un document privat el nom de  les empreses que  la  formen, el percentatge de  la 
participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la vigència 
del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant el PAC. Així mateix, ha de constar el 
compromís  de  constituir‐se  formalment  en  unió  temporal,  en  cas  de  resultar  adjudicataris.  El 
document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna 
de les empreses que integren la unió. 
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b.‐ Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes. 
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder suficient 
per  fer‐ho, degudament  inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent,  i el 
document  nacional  d’identitat  o  del  passaport  de  la  persona  que  consta  com  a  apoderat.  La 
documentació podrà ser original, còpia autèntica o testimoni notarial de la mateixa. 
 
En qualsevol cas caldrà acompanyar declaració responsable de la vigència de poders, degudament 
signada. 
 
c.‐ Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica. (segons clàusula vuitena). 
 
 
d.‐  Declaració  responsable  de  l’empresa  que  no  està  inclosa  en  cap  de  les  prohibicions  de 
contractar  previstes  en  l’article  49  de  la  LCSP  i,  especialment,  de  trobar‐se  al  corrent  del 
compliment  d’obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social,  d’acord  amb  el  model  que 
s’adjunta  
 
Aquesta  circumstància  es  farà  constar mitjançant  declaració  responsable;  havent‐se  d’acreditar 
per al cas de resultar ser adjudicatari. 
 
e.‐ Grup empresarial 
Per al  supòsit de  formar part d’un grup empresarial, el  licitador haurà d’aportar una declaració 
sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb  indicació de  les empreses que el componen  i  la 
denominació del grup. 
 
f.‐  Declaració  de  compromís  d’adscripció  a  l’execució  del  contracte  dels mitjans materials  i/o 
personals requerits als plecs i els ofertats, en el seu cas, com a millora a l’oferta. 
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CONTINGUT DEL SOBRE B 
 
(DOCUMENTACIÓ  RELATIVA  ALS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  PONDERABLES  EN  FUNCIÓ  D’UN 
JUDICI DE VALOR) 
 
Els  licitadors  inclouran  en  aquest  Sobre  B  tota  la  documentació  relacionada  amb  els  criteris 
d’adjudicació la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor que seguidament es detalla:  
 
a.‐  Descripció  dels mitjans materials  i  personals  de  l’empresa:  Descripció  detallada,  amb  un 
màxim de 3 fulls, amb especial referència a la formació del seu personal i equips. 
 
b.‐ Proposta tècnica: En una memòria no superior a 5 fulls es farà una descripció de  la proposta 
tècnica  d’organització  i  prestació  del  servei  amb  descripció  dels  diversos  protocols  de 
funcionament  i  comunicacions,  sistema de  control  i  seguiment d’incidències, així  com qualsevol 
altre aspecte que es consideri rellevant per part del licitador. 
 
c.‐ Pòlissa d’assegurança amb  indicació de  cobertura per  responsabilitat  civil de,  com a mínim, 
500.000€. 
L’esmentada documentació podrà ser substituïda per una declaració responsable en el sentit de 
que, si resulten ser adjudicataris, al moment de la formalització del contracte justificaran el fet de 
tenir‐la  contractada.  A  l’esmentada  declaració  responsable  caldrà  indicar  detalladament  les 
condicions de l’assegurança (imports, cobertures i altres).  
 
Es fa avinent que, cas de que resultés ser adjudicatari,  la manca d'aportació, en termini  i vigent,  
de la referida pòlissa suposarà que l'adjudicació quedi sense efecte.  
 
La mesa  valorarà  les  condicions  de  la  pòlissa  amb  criteris  objectius  en  quant  a  les  garanties 
ofertades  i  els  corresponents  imports,  atorgant  la  màxima  puntuació  a  l’assegurança  que 
representi una major cobertura i/o garantia. 
 
d.‐ Descripció dels  serveis  i/o equips addicionals ofertats per part del  licitador en  concepte de 
millores. 
 
 
 
CONTINGUT  DEL  SOBRE  C  (DOCUMENTACIÓ  RELATIVA  ALS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ 
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I COMPROMÍS, EN EL SEU CAS, DE SUBROGACIÓ EN 
DETERMINADES RELACIONS LABORALS) 
 
Els  licitadors  inclouran  en  aquest  Sobre  C  tota  la  documentació  relacionada  amb  els  criteris 
d’adjudicació quantificables de forma automàtica que es correspon amb el preu ofertat segons el 
següent detall: 
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El/la Sr./Sra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . amb residència a .......................................,  al 
carrer.........................................  número............,  i  amb NIF.................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del 
contracte  de  serveis  de  CONSERGERIA  I  COMPLEMENTARIS  de  les  instal∙lacions  del  PARC 
AUDIOVISUAL  DE  CATALUNYA,  ubicada  a  Terrassa  es  compromet  (en  nom  propi  /  en  nom  i 
representació  de  l’empresa)  a  executar‐lo  amb  estricta  subjecció  als  requisits  i  condicions 
estipulats,  per  la  quantitat  total  de:  ...........................€  (xifra  en  lletres  i  en  números),  de  les 
quals...........................................€,  es  corresponen  al  preu  del  contracte  i  .........................€  es 
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
La  referida quantitat  representa  la suma de  .  .  .  .  . euros mensuals  (24 mensualitats) més el seu 
corresponent IVA de . . . . . € 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data ) 
 
Signatura del licitant  o de l’apoderat 
 
 
 
 
Desena. Examen de les ofertes 
La Mesa de contractació està integrada per: 
 
1.‐ President: La gerent del Parc Audiovisual, Sra. Pietat Hernández Núñez 
2.‐ Vocal: El responsable tècnic del Parc Audiovisual, Sr. Jordi Hernández Prat 
2.‐ Vocal: El coordinador de manteniment del Parc Audiovisual, Sr. Jose Orrego durán 
 
La mesa podrà estar assistida per una persona que faci  les funcions de secretaria; podent exercir 
aquesta funció qualsevol dels vocals. 
 
Igualment,  la mesa podrà  interessar, de qui consideri oportú  i que no tingui  interès directe en  la 
licitació, els corresponents informes. 
 
Finalitzat el  termini de presentació d’ofertes, es qualificarà prèviament  la documentació general 
relativa  a  la  capacitat  i  la  solvència  aportada  per  les  empreses  interessades  presentada  en  el 
termini establert i en la forma escaient, i es desestimarà automàticament aquelles empreses que 
no  aportin  tota  la  documentació  requerida  o  que  no  acreditin  la  capacitat  i/o  la  solvència 
sol∙licitades. 
 
Tanmateix,  en  cas  que  la Mesa  observi  defectes  o  omissions  esmenables  en  la  documentació 
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la 
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pròpia Mesa de contractació. La Mesa concedirà als  licitadors un termini per corregir o esmenar 
els defectes en un termini no superior a cinc dies. 
 
Onzena. Valoració de les proposicions. Adjudicació del contracte. 
Un cop qualificada la documentació general, i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de 
la documentació presentada, ha de determinar les empreses que s’ajusten als criteris de selecció 
establerts, amb pronunciament exprés respecte de  les admeses a  la  licitació,  les rebutjades  i  les 
causes del seu rebuig. 
 
Seguidament  la mesa procedirà a  l’obertura del sobre “B” que seran  lliurats a  l’òrgan encarregat 
de la seva valoració.  
 
La Mesa  podrà  sol∙licitar  els  aclariments,  informes  tècnics  i/o  informació  complementària  que 
consideri necessari.  
 
La ponderació assignada als criteris del Sobre “B” es donarà a conèixer en l’acte públic d’obertura 
del sobre ‘C’. 
 
El dia, lloc i hora de l’acte públic d’obertura del sobre ‘C’ ( corresponent a la documentació relativa 
als  criteris  d’adjudicació  quantificables  de  forma  automàtica)  serà  comunicat  degudament  als 
licitadors admesos i es publicarà, així mateix, en el perfil del contractant . 
 
En el dia,  lloc  i hora  indicats tindrà  lloc  l’acte públic d’obertura dels sobres  ‘C’ presentats per  les 
empreses,  procedint  la  mesa  de  contractació  a  la  lectura  de  la  ponderació  obtinguda  en  la 
valoració dels criteris del sobre B i a la lectura de les ofertes econòmiques contingudes al sobre C 
de les empreses admeses. 
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Criteris de valoració de les ofertes 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, s’ha d’atendre 
als criteris de valoració que es determinen tot seguit: 
 

Sobre B (40 punts) 
 
a.‐ Mitjans personals i materials:  fins a 10 punts. 

b.‐ Proposta tècnica i metodològica:  fins a 10 punts. 

c.‐ Pòlissa d’assegurança: fins a 5 punts. 

d.‐ Millores: fins a 15 punts. 

 
Sobre C , Oferta econòmica: fins a 60 punts  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha 
de  dur  a  terme  d’acord  amb  el  procediment  establert  a  les  instruccions  internes  de 
contractació. 

 
 
 
Criteris de valoració de caràcter objectiu (60 punts) Oferta Econòmica 
D’acord amb la fórmula següent: 
 
Px = (Pmin x 60)/Plic 
 
Plic: preu ofertat pel licitador 
Pmin: preu ofertat més econòmic 
Px: puntuació 
 
S’aplicarà per  a  cada  lot  la  fórmula de  valoració econòmica  i el  càlcul de presumpta  temeritat, 
d’acord amb el que indica el paràgraf següent. 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de dur a 
terme d’acord amb el procediment establert a Llei de Contractes del Sector Públic.. No obstant 
això,  l’òrgan  de  contractació  podrà  apreciar,  previs  els  informes  adequats,  i  l’audiència  del 
licitador, com a susceptible de normal compliment la proposició presentada. Tanmateix , a no ser 
que es justifiqui degudament, s’entendrà anormal aquella oferta que suposi una baixa superior al 
15%. 
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Adjudicació del contracte 
Un cop determinat el licitador que hagi formulat l’oferta econòmicament més avantatjosa (segons 
els  criteris establerts als presents plecs)  la mesa  requerirà el  licitador per  tal que en el  termini 
màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent en que el  licitador ha rebut  la comunicació, 
presenti  la documentació  justificativa requerida per a  l’adjudicació del contracte,  i que consistirà 
en:  
 
a.‐  Documentació  justificativa  conforme  es  troba  al  corrent  del  compliment  d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document 
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en el seu cas. 
 
Per  tal  que  l’empresa  acrediti  que  es  troba  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  i  de  les 
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent: 
 
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 
 
Si  l’empresa  proposada  com  adjudicatària  és  subjecte  passiu  de  l’Impost  sobre  Activitats 
Econòmiques  i  està  obligada  a  pagar  aquest  Impost,  ha  de  presentar  el  document  d’alta  de 
l’Impost relatiu a  l’exercici corrent en  l’epígraf corresponent a  l’objecte del contracte o el darrer 
rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver‐se donat de baixa en la 
matrícula de l’Impost. 
 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 83 
de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aportarà  una  declaració  responsable  que  ha 
d’especificar  el  supòsit  legal  d’exempció  i  el  document  de  declaració  en  el  cens  d’obligats 
tributaris. 
 
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: 
 
1.‐ Certificat positiu de  l’Agència  Estatal d’Administració  Tributària  acreditant que  l’empresa  es 
troba  al  corrent d’obligacions  tributàries  i de  la  inexistència de deutes de naturalesa  tributària 
amb l’Estat. 
 
2.‐ Certificat positiu, emès per  la Tresoreria de  la   Seguretat Social, de trobar‐se al corrent en el 
compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 
 
3.‐ Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa 
es troba al corrent de les obligacions tributàries. 
 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents 
a  què  es  refereixen  els  punts  anteriors,  aquesta  circumstància  s’acreditarà  mitjançant  una 
declaració responsable. 
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A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de 
caràcter positiu  i acreditatives del compliment d’obligacions  tributàries  i amb  la Tresoreria de  la 
Seguretat  Social, d’acord amb les previsions de l’article 135.2 de la Llei 34/2010 de modificació de 
la LCSP. 
 
b.‐ Documents acreditatius de  l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 53.2 de la LCSP. 
 
c.‐ Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula dotzena d’aquest Plec. 
 
d.‐ Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents. 
 
e.‐ Còpia de la pòlissa d’assegurança  amb acreditació del fer d’estar al corrent en el pagament. 
 
f.‐ Tota aquella documentació que resulti precisa o essencial per a la prestació del servei. 
 
L’òrgan  de  contractació  adjudicarà  el  contracte  en  el  termini  de  cinc  dies  hàbils  següents  a  la 
recepció de la documentació requerida, mitjançant resolució motivada. En cas que no es compleixi 
el requeriment en el  termini establert s’entendrà que el  licitador retira  la seva oferta  i per tant, 
l’òrgan de contractació  iniciarà el tràmit de requeriment novament amb el  licitador següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes. 
 
Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions 
L’adjudicació  s’ha  de  notificar  als  licitadors  i  simultàniament  es  publicarà  en  el  perfil  de 
contractant de l’òrgan de contractació. 
 
Dotzena. Garantia definitiva. 
El licitador requerit ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva 
per l’import que consta a aquests plecs. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Tretzena. Document de formalització i publicitat del contractes 
El termini per formalitzar el contracte serà d’un mínim de quinze dies hàbils a comptar des de  la 
data d’enviament de la notificació de l’adjudicació.  
 
Les  empreses  que  hagin  concorregut  amb  oferta  conjunta  de  licitació  hauran  de  presentar 
l’escriptura  pública  de  constitució  de  la  unió  temporal  en  la  qual  consti  el  nomenament  de 
representant o apoderat únic de  la unió amb poders suficients per exercir els drets  i complir  les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
El contingut del contracte ha de  ser  l’establert en  l’article 71 del RGLCAP. Si el contracte no es 
pogués  formalitzar  per  causes  imputables  al  contractista,  PAC  podrà  acordar  la  seva  resolució, 
amb incautació de la garantia. 
 
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Catorzena. Execució i supervisió dels serveis 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin  les seves clàusules  i els plecs  i d’acord 
amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació 
 
Quinzena. Programa de treball 
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar  l’òrgan de 
contractació. 
 
Setzena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
El  contractista  resta  obligat  al  compliment  del  servei  segons  l’oferta  formulada  incloses  les 
millores. 
 
Si  l’adjudicatari  incomplís  la qualitat en  la prestació del servei,   PAC podrà optar,  indistintament, 
en la forma i condicions establertes en l’article 197 de la LCSP per la resolució del contracte amb 
pèrdua de  la garantia o per  la  imposició de  les penalitats establertes a  l’article 196.4  i apartats 
següents de la LCSP.  
 
En  cas  de  compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte  o  per  al  supòsit 
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les quals el 
contractista es  compromet  a dedicar o  adscriure determinats mitjans personals o materials, es 
podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en 
l’article 196 de la LCSP. 
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Si per part del PAC opta per  la  imposició de penalitats, els  imports d’aquestes es  faran efectius 
mitjançant  la deducció de  les quantitats que, en  concepte de pagament  total o parcial,  s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir de les esmentades certificacions. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret PAC 
originats per la demora del contractista. 
 
 
Dissetena. Control en l’execució del contracte 
PAC efectuarà  la  inspecció,  comprovació  i  vigilància per  a  la  correcta  realització del  contracte  i 
podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest. 
 
Divuitena. Resolució d’incidències 
Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  PAC  i  el  contractista  en  l’execució  del  contracte,  per 
diferències  en  la  interpretació  del  que  s’ha  convingut  o  bé  per  la  necessitat  de modificar  les 
condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori  que  inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 
Dinovena. Abonaments al contractista  
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, 
per mitjà  dels  documents  que  acreditin  la  realització  total  o  parcial del  contracte  expedits  per 
l’òrgan competent. 
 
El pagament al contractista s’efectuarà d’acord amb el pla de facturació següent: 
 
Facturació mensual, d’acord amb les feines executades en el període i amb la validació i acceptació 
prèvia de PAC. Pagament amb venciment a 60 dies. 
 
Vintena. Responsabilitat 
El  contractista  és  responsable  de  la  qualitat  tècnica  dels  treballs  que  dugui  a  terme  i  de  les 
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per PAC o per a 
tercers de  les omissions, errors, mètodes  inadequats o conclusions  incorrectes en  l’execució del 
contracte. 
 
El  contractista executa el  contracte al  seu  risc  i ventura  i està obligat a  indemnitzar els danys  i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
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del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència  immediata i 
directa d’una ordre de PAC. 
 
Vint‐i‐unena. Altres obligacions del contractista. 
Són també obligacions del contractista les següents: 
 
a.‐  El  contractista està obligat  al  compliment de  les disposicions  vigents en matèria  laboral, de 
seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, i a acreditar‐ho 
 
b.‐  El  contractista  s’obliga  a  aplicar  en  executar  les  prestacions  pròpies  del  servei  les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
c.‐  El  contractista  s’ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  derivades  de  l’anunci  de  licitació,  de  la 
formalització  del  contracte  i  de  qualsevol  altre  que  resulti  d’aplicació  segons  les  disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 
d.‐ El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix  la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  i a  la normativa de desenvolupament, 
amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. 
 
La  documentació  i  informació  que  es  desprengui  o  a  la  qual  es  tingui  accés  amb  ocasió  de 
l’execució  de  les  prestacions  derivades  d’aquest  contracte  i  que  correspon  al  PAC  contractant 
responsable del  fitxer de dades personals,  té  caràcter  confidencial  i no podrà ésser objecte de 
reproducció  total o parcial per  cap mitjà o  suport. Per  tant, no  se’n podrà  fer ni  tractament ni 
edició  informàtica,  ni  transmissió  a  tercers  fora  de  l’estricte  àmbit  de  l’execució  directa  del 
contracte. 
 
Vint‐i‐dosena. Prerrogatives del PAC 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP i instruccions internes 
de  contractació,  l’òrgan  de  contractació  ostenta  la  prerrogativa  d’interpretar  els  contractes, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. 
 
Vint‐i‐tresena. Modificació del contracte 
En el cas que per part del PAC s’acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa  l’article 203.1 de  la LCSP. L’acta de suspensió, 
d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar un representant de l’òrgan de contractació i 
el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del 
dia en què s’acordi la suspensió. 
PAC haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li ocasionin. 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS. 
 
Vint‐i‐quatrena. Cessió dels contractes 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte no poden ser cedits. 
 
Vint‐i‐cinquena. Subcontractació  
El contractista no pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte. 
 
Vint‐i‐sisena. Revisió de preus 
No correspon efectuar revisió de preus  
 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Vint‐i‐setena. Recepció i liquidació 
La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposen els articles 205 i 283 de 
la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 
 
Vint‐i‐vuitena. Resolució dels contractes: causes i efectes 
Les  causes  i  els  efectes  de  resolució  del  contracte  són  les  assenyalades  als  a  la  LCSP  i  a  les 
Instruccions Internes de Contractació. 
  
També  és  causa  de  resolució  del  contracte,  l’  incompliment  de  l’obligació  del  contractista  de 
guardar  secret  respecte  les  dades  o  antecedents  que  no  essent  públics  o  notoris  estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. 
 
 
VI.‐ DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBROGACIÓ LABORAL DEL PERSONAL 
 
Vint‐i‐novena.‐ L’adjudicatari, pel simple fet de formular la corresponent proposició, vindrà obligat 
a subrogar‐se en les relacions laborals del personal de l’empresa, així com especialment pel que fa 
al seu règim de retrubució i cotització, que actualment desenvolupa el servei segons el que consta 
en  l’annex  I;  essent  les  persones  i  les  condicions  de  dita  relació  laboral  les  que  consten 
seguidament: 
 

Treballador Jornada Antiguitat Categoria

TREBALLADOR 1 Matí 01/08/2009 conserge

TREBALLADOR 2 Tarda 15/07/2010 conserge

TREBALLADOR 3 Nit 11/03/1997 conserge
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ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
Declaració responsable per a persona jurídica 
El  senyor/a  .............................................................  com  apoderat/ada  de  l’empresa 
....................................... declara  sota  la  seva  responsabilitat que  l’empresa a  la qual  representa, 
com  a  licitadora  del  contracte  de  serveis  de  vigilància  i  consergeria  del  Parc  Audiovisual  de 
Catalunya  (Exp 2011001/consergeria) 
 
a.‐ Està  facultat/ada per  a  contractar  amb el PAC,  ja que,  tenint  capacitat d’obrar, no es  troba 
compresa  en  cap  de  les  circumstàncies  de  prohibició  per  contractar  amb  les  Administracions 
Públiques, d’acord amb l’article 49 de la LCSP. 
 
b.‐ Està al corrent en el compliment de  les seves obligacions tributàries  i amb  la Seguretat Social 
de  conformitat  amb  el que estableixen  els  articles  13  i  14 del Reglament  general de  la  Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
c.‐  Que  no  forma  part  dels  òrgans  de  govern  o  administració  d’aquesta  societat  cap  persona 
d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts 
càrrecs. 
 
d.‐ Que  l’empresa compleix tots els requisits  i obligacions exigits per  la normativa vigent per a  la 
seva obertura, instal∙lació i funcionament legal. 
 
e.‐ Que la informació i documents aportats en el sobre són de contingut absolutament cert. 
 
f.‐  Que  autoritzo  l’òrgan  de  contractació  a  obtenir  directament  dels  òrgans  administratius 
competents  les dades o documents  registrals que es  requereixin per procedir, en el  seu  cas,  a 
l’adjudicació del contracte. 
 
g.‐ Que  s’obliga a  subrogar‐se, de conformitat amb  les dades que consten al Plec, en  la posició 
d’empresari respecte dels treballadors que en l’actualitat desenvolupen les tasques de consergeria 
al complex del Parc Audiovisual de Catalunya, i que, en el seu cas desitgin exercir aquest dret. 
 
h.‐ Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, 
si  s’escau, els posteriors  tràmits d’adjudicació,  formalització, modificació, negociació, execució  i 
extinció normal o anormal del contracte és .................................... 
 
 
I per a què consti signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) Signatura de l’apoderat 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERGERIA 
I COMPLEMENTARIS EN L’ÀMBIT DEL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. 
 
 
1.‐ Normativa aplicable  
Els serveis a contractar, es duran a  terme per  l’adjudicatari d’acord amb el que es preveu en el 
plec  de  clàusules  administratives,  aquest  plec  de  prescripcions  tècniques  i  en  aplicació  de  la 
legislació en vigor que regulin aquest serveis, així com aquelles que siguin d’obligat compliment 
 
2.‐ Descripció dels espais respecte del que es prestarà el servei. 
L’àmbit del disseminat Parc Audiovisual, que engloba diferents edificis independents, on es duen a 
terme  tasques  relacionades  directa  o  indirectament  amb  la  producció  audiovisual,  així  com 
d’altres activitats d’índole industrial i serveis associats.  
 
3.‐ Descripció del servei: 
El servei de consergeria i tasques complementàries es durà a terme per personal del contractista, 
els quals hauran de desenvolupar les funcions i tasques següents: 
 
a.‐Actuar davant qualsevol situació d’emergència o de perill que pugui sorgir en qualsevol punt, 
cursant el corresponent avis a la persona del Pac designada a l’efecte. 
 
b.‐A les entrades dels edificis: 
Control dels accessos interiors i exteriors. 
Obertura i tancament dels edificis. 
Control d’entrades i sortides extraordinàries de persones i de materials 
Recollida i custòdia, en el seu cas, d’efectes portats per les persones quan sigui necessari el control 
interior dels efectes personals. 
Recepció de correu. 
 
c.‐A l’interior dels edificis i en relació amb les persones: 
 
Efectuar controls d’identitat a l’accés o a l’interior d’immobles determinats Identificar les persones 
que restin dins dels edificis i en les franges horàries que es determinin. 
Impedir  la presència de personal aliè al P.A.C. o a  les empreses  residents sense acompanyant o 
autorització. 
Custòdia de claus i lliurament a persones autoritzades. 
Control d’entrada i sortida de maquinària, mobiliari i altres elements materials del centre. 
A  partir  de  l’hora  que  fixi  per  part  del  P.A.C.  els  edificis  estaran  tancats.  P.A.C.  facilitarà 
l’adjudicatari  una  relació  dels  horaris  i  informarà  l’empresa  de  qualsevol  circumstància 
extraordinària  que  pogués  afectar  el  servei  prestat.  Caldrà  controlar  els  accessos  i  només  es 
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permetrà  l’entrada a aquelles persones que s’acreditin, mitjançant el corresponent carnet o que 
disposin d’autorització o d’identificació per part del P.A.C. 
 
Donar avís a la persona del PAC designada a tal efecte en relació amb situacions de risc que puguin 
afectar la integritat física de les persones o béns propietat de del P.A.C. 
 
Comunicar a la persona del Pac designada a tal efecte la producció d’actes vandàlics, intrusió, etc. 
 
En  relació  amb  l’alarma  d’incendis,  prestació  de  serveis  de  resposta  a  les  alarmes  que  es 
produeixin. Dins de  la seva formació, solucionar els problemes que es puguin presentar quan no 
sigui horari habitual d’obertura. 
 
Transmissió de  la  informació  i  instruccions referents a  les situacions advertides pels sistemes de 
protecció i seguretat que a tal efecte tingui instal∙lats el PAC. 
 
L’empresa  adjudicatària  assumeix,  en  tot  allò que  li pertoqui,  el pla d’actuació per  a qualsevol 
situació  d’emergència  o  qualsevol  altre  esdeveniment  pertorbador  que  requereixi  de  plans 
especials d'actuació i l’empresa adjudicatària hagi de col∙laborar.  
 
Aquests plans s’integren dins els plans d’emergència elaborats pel Servei de Prevenció del P.A.C., 
amb qui s’hauran de coordinar‐se per dur a terme aquesta tasca. P.A.C.  informarà de  l’estat dels 
edificis vers aquests temes. 
 
Així mateix,  l’adjudicatari col∙laborarà amb el Servei de Prevenció  tants cops com calgui –prèvia 
comunicació‐‐ en les operacions de desallotjament dels edificis per simulacre d’incendi o qualsevol 
altra eventualitat. 
 
d.‐En relació amb les instal∙lacions i bones pràctiques de vigilància: 
 
L’empresa  adjudicatària observarà  i  informarà  la  gerència o unitat que designi del PAC, davant 
qualsevol irregularitat de: 
 
1.‐ Deterioraments que es produeixin als senyals indicadors. 
 
2.‐  Compliment  de  les  normes  de  circulació  de  vehicles  a  l’interior  del  recinte  i  adoptar  les 
mesures que del P.A.C. determini (zones d’ús exclusiu per a vianants, de prohibició d’aparcament, 
limitació de velocitat, obstruccions als vials,  ...). Vigilar especialment  l’exclusivitat de  la utilització 
dels llocs d’aparcament reservats a discapacitats a les persones que pertanyen a aquest col∙lectiu. 
 
3.‐ Emmagatzematge correcte de matèries perilloses (productes químics, gasos, residus perillosos, 
...).  Existència  d’obstacles  en  passadissos  i  portes  d’emergència.  Estat  i  funcionament  de  les 
instal∙lacions de vigilància. 
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e.‐Per garantir el funcionament correcte del servei: 
 
L’empresa  adjudicatària  presentarà  a  la  gerència  o  unitat  que  designi  de  del  P.A.C.  el  pla 
d’actuacions del seu personal a les zones objecte de la seva intervenció i delimitarà les funcions de 
cada persona. 
 
Per  tal  que  el  servei  sigui  ininterromput,  els  relleus  del  personal  s’efectuaran  a  les  zones  que 
tinguin assignades. 
 
L’adjudicatari procurarà, als efectes de que el personal adscrit al servei tingui ple coneixement de 
les  instal.lacions,  persones  usuàries  i  protocols  de  funcionament, minimitzar  la  rotació  del  seu 
personal, amb la finalitat de poder donar un millor servei. 
 
Diàriament es trametrà a  la gerència o unitat que designi un  informe amb  les  incidències que hi 
hagi hagut el dia anterior,  i trimestralment, el cap de vigilància de  l’empresa adjudicatària haurà 
d’informar el P.A.C., per mitjà d’un informe escrit, sobre el desenvolupament del servei. 
 
Correspon al PAC en tot moment prioritzar el servei de determinades zones, com també modificar 
el pla d’actuacions en  funció de  les necessitats  i sempre que aquesta modificació no suposi una 
despesa addicional.  
 
En general, qualsevol altra funció relacionada amb el servei que els pugui encomanar la Gerència 
de del P.A.C., dins de les seves funcions, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Cinquè.‐ Horaris i personal mínim 
 
a.‐ Zona d’accés al Parc: 
Mínim una persona destinada a control d’accessos i acreditacions les 24 hores del dia. 
Espai de treball: caseta de la zona nord o espai que s’habiliti a l’efecte. 
 
b.‐ Zona sud i espais exteriors del recinte. 
Mínim una persona destinada a  reforç del  control  i  verificació exterior amb  vehicle,  les nits de 
divendres, dissabte i diumenge de les 20:00 hores a les 06:00 hores. 
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Sisè.‐ Altres Serveis addicionals. 
En el cas que del P.A.C. precisi la prestació de serveis de caràcter esporàdic, els preus unitaris que 
s'aplicaran  seran  els  que  es  dedueixin  del  desglòs  o  descomposició  del  preu  hora  derivat  de 
l’oferta econòmica. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir qualsevol  tipus de servei extraordinari no  inclòs dins el 
quadre  d’horaris  previst,  que  el  P.A.C.  pugui  encarregar  amb  motiu  de  rodatges  o  activitats 
temporals o de qualsevol necessitat, acte o esdeveniment de caràcter puntual. 
 
Setè.‐ Obligacions en l'execució del Servei 
El  personal  de  l’empresa  adjudicatària  està  obligat  a  fer  diàriament  el  control  de  presència 
mitjançant  fulls  d’assistència  on  s’indicarà  l’hora  d’entrada  i  sortida  i  també  hi  constaran  les 
incidències  i  substitucions,  si  escau,  i  els  haurà  de  signar.  La  persona  responsable  del  P.A.C. 
s’encarregarà de recollir‐los diàriament i de trametre’ls a la Gerència o unitat corresponent. 
 
Correspon a  l’adjudicatari  substituir el personal absent de  forma que  s’asseguri  la prestació del 
servei amb caràcter ininterromput. Cas d’incompliment d’aquesta clàusula serà motiu d’imposició 
de sancions previstes o optar per la resolució del contracte. 
 
El personal de  l’adjudicatari estarà degudament  identificat  i anirà uniformat; essent a càrrec de 
l’adjudicatària proveir els seu personal dels corresponents uniformes, les característiques del qual 
s’hauran d’acordar amb el PAC. 
 
Conservació del mobiliari i instal∙lacions: 
P.A.C. posarà a disposició de  l’adjudicatari a  l’entrada del recinte un  local adequat per a  l’ús del 
personal que ha de prestar el servei, el qual es retornarà en perfectes condicions d’ús. P.A.C. no es 
farà responsable de les possibles pertinences que l’adjudicatari hi hagués deixat. 
 
Durant  el  desenvolupament  de  les  seves  activitats,  l’adjudicatari  serà  responsable  dels 
desperfectes  causats  pels  seus  treballadors  a  persones  i  coses  en  general,  tant  si  pertanyen  a 
l’adjudicatari, al P.A.C. o a tercers. 
 
Amb l’autorització prèvia de  la Gerència del P.A.C., l’adjudicatari podrà efectuar, a càrrec seu, en 
les  instal∙lacions  altres modificacions que  consideri  convenients.  Les  instal∙lacions  fixes que per 
l’esmentada autorització  fossin modificades, quedaran a benefici del P.A.C.,  sense donar dret a 
l’adjudicatari a cap compensació econòmica per la seva realització. 
 
P.A.C. podrà realitzar les inspeccions que consideri convenients per verificar el servei efectuat.  
L'adjudicatària  haurà  de  disposar  d'una  Assegurança  per  respondre  els  danys  ocasionats  pel 
manteniment,  compensació,  reposició  i  reparació  de maquinària,  instal∙lacions  i  locals  que  la 
realització  del  servei  pugui  ocasionar  i  la  responsabilitat  dels  quals  assumeix  l’usuari,  el 
concessionari haurà de demostrar que te subscrita una pòlissa d’assegurances suficient. Donat el 
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cas que  l’import dels danys produïts  fos  superior a  la quantitat assegurada,  la diferència  serà a 
compte de  l’adjudicatari en  cas que existeixi dol,  culpa o negligència per part  seva o dels  seus 
treballadors. 
 
Vuitè.‐ Mitjans material per a la realització del Servei 
Tot el personal de  l’empresa  concessionària dels  serveis de  consergeria, així  com els de  serveis 
auxiliars anirà permanentment uniformat i identificat. 
 
El  personal  de  l’adjudicatari  hauran  de  disposar  dels  elements  tècnics  que  permetin  en  tot 
moment la seva localització i avís de qualsevol incidència. 
 
Està completament prohibit que el personal de l’adjudicatari estigui armat. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un vehicle per fer els controls nocturns del recinte. El 
vehicle estarà senyalitzat com a vehicle de  l’empresa  i serà  l’adequat per circular pels espais del 
Parc Audiovisual. 
 
Tots  els mitjans  aniran  a  càrrec  de  l’empresa  adjudicatària  i  s’entendran  inclosos  en  el  preu 
ofertat. 
 
Novè.‐ Organització del Servei 
Tot  el  personal  que  presti  el  seu  servei  al  P.A.C.  dependrà  única  i  exclusivament  de  l’empresa 
adjudicatària. Així, els treballadors que facin el servei a les instal∙lacions del P.A.C. estaran sota les 
ordres del seu cap jeràrquic, el qual es coordinarà amb la Gerència o unitat que es designi per part 
del P.A.C. Igualment, es designarà un màxim responsable del servei, que serà l’ interlocutor per a 
les  qüestions  de  caràcter  puntual  relacionades  amb  el  serveis  i  que  haurà  de  trobar‐se 
permanentment a disposició del P.A.C.  
 
Aquest responsable haurà de tenir plena disponibilitat horària, així com àmplia experiència en  la 
funció.  
 
L’empresa  adjudicatària disposarà dels  corresponents  sistemes de  comunicació  amb  la persona 
responsable, amb la qual l P.A.C. es podrà posar en contacte a qualsevol hora del dia o de la nit per 
resoldre incidències pròpies del servei.  
 
Desè.‐ Durada 
La durada del contracte serà de dos anys. Els pagaments seran mensuals, amb venciment 60 dies.  
 
Onzè.‐ Revisió de preus 
Els preus no estaran subjectes a revisió. 
 

Terrassa, 29 d’octubre de 2013 


