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AJUNTAMENTS
AJUNTAi'ENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCI sobro autoritzaci6 de la contractacl6 resewada p€r a centrea esp€clals d'ocupaci6 i empreseg

d'lnsercl6,
Anunci de l'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat en el que s'autoritza la contractaci6 reservada per a centres
especials d'oiupaci6 i empreses d'inserci6, d'acord amb la Oisposici6 Addicional Cinquena del reial decret
tejislatiu 3/20i1 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text ref6s de la llei de contractes del sector p0blic; i
altres clAusules de caricter social a establir en els contractes d'aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016 ha acordat:

PRIMER.- AUTORITZAR la contractaci6 reservada, per a centres Especials d'ocupaci6 i a Empreses d'Inserci6
(Llei 44/2007, de 13 de desembre) regulades d'acord amb la Disposici6 addicional Cinquena del Reial Decret
legislatiu 3/2OLL, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Ref6s de la llei de Contractes del Sector Piblic,
per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusi6 social; aquesta reserva es podre efectuar amb les
segUents condicions:

1.- podran ser objecte de reserva els contractes o lots de contractes, d'obres, subministraments i serveis que,
a criteri de l'Area gestora que la promogui, puguin complir les finalitats de la reserva d'acord amb el objecte i
la seva oossibilitat d'execuci6 material.
2.- El limit que per ra6 de la quantia s'estableix per els contractes reservats es fitxa com a mexim, per els
contractes d'obres en 200.000 € ; per els contractes de subministrament, per els contractes de serveis i
privats, en 60.000 €; dites quantitats son referides al Valor Estimat del Contracte.

3.- Els plecs de condicions de totes les licitaci6 de contractes que siguin objecte de reserva hauran de fer
referEniia expressa a que es realitza d'acord amb Disposici6 addicional Cinquena del Reial Decret Legislatiu
3l21lt, de 14 de novembre i amb les condicions d'aquest acord.
SEGON.- AUTORITZAR, en els termes establerts a la Disposici6 addicional Quarta del Reial Decret legislatiu
3/2}tl, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Ref6s de la llei de Contractes del Sector Pfblic, que en
eis pleis de clirusules administratives particulars s'atorgui la preferdncia en I'adjudicaci6 dels contractes a les
proposicions presentades per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvdncia tecnica,
iinjuin a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2ol0, sempre que dites
proposicions iguaiin en els seus termes a les m6s avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin

de base per a l'adjudicaci6.
per el cas que diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a la proposici6 m6s
avantatjosa acrediten tenir relaci6 laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2olo,
tindrir preferlncia en I'adjudicaci6 del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors
fixes amb discapacitat en la seva plantilla.
podra establir-se en ets plecs de condicions la preferCncia en I'adjudicaci6 de contractes, en igualtat de
condicions amb les que siguin econdmicament m6s avantaqoses, per a les proposicions presentades per
aquelles empreses dedicales especificament a la promoci6 I inserci6 laboral de persones en situaci6 d'exclusi6
social, regulbdes en la Llei 44/2OO7, de 13 de desembre, per a la regulaci6 del regim de les empreses
d'inserci6l valorant-se el compromis formal del licitador de contractar no menys del 30o/o dels seus llocs de
treball amb persones que pertanyin als segUents col.lectius, la situaci6 dels quals ha de ser acreditada pels
Serveis Socials:

- perceptors de rendes minimes d'inserci6. o qualsevol altra prestaci6 d'igual o similar naturalesa, segons la
denominaci6 adoptada en cada comunitat autdnoma.
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Persones que no poden accedir a les prestacions a les quals es fa referancia en el paragraf anterior, per manca
del periode exigit de.residencia o empadronament, o per a la constituci6 de la unitat parceptora, o i:ir haver
esgotat el perlode mixim de percepci6 legalment establert.

- Joves majors de 18 anys i menors de 30, procedents d'institucions de protecci6 de menors.

- Persones amb problemes de drogadicci6 o alcoholisme que es trobin en
social.

Drocessos de rehabilitaci6 o reinserci6

- Interns de centres penitenciaris que la seva situaci6 penitencieria els permeti accedir a una ocupaci6, aixi
com alliberats condicionals iex reclusos.

- Persones amb discaoacitat.
En la mateixa forma i condicions pot establir-se tal preferencia en l'adjudicaci6 dels contractes relatius a
serveis que continguin prestacions de carecter social o assistencial per a les proposicions presentades per
entitats sense afany de lucre, amb personalitat juridica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relaci6
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin
inscrites en el corresponent registre oficial. En aquest supdsit, l'6rgan de contractaci6 requerire d'aquestes
entitats la presentaci6 del detall relatiu a la descomposici6 del preu ofertat en funci6 dels seus costos (LCSP
disp.adic.4a. ).

- El seguiment, comprovaci6 i control del compliment efectiu de-les cleusules socials correspon al
responsable del contracte amb el suport del tEcnic del servei de la seva Area gestora.

TERCER.

El contractista hauri d'acreditar el compliment dels requisits i condicions d'ordre social aportant els documents
que corresponguin en la forma itermini que s'estableixi en cada contracte.

El responsable del contracte verificard el compliment de les obligacions establertes al contracte per mitje dels
seg0ents documents :

a) Les relatives a la legislaci6 d'integraci6 de persones discapacitades;

- Declaraci6 responsable del legal representant de l'empresa sobre el nombre global de treballadors de plantilla
i el nombre de persones contractades amb discapacitat igual o superior al 33yo.

- En cas d'haver optat pel compliment de les mesures alternatives, la declaraci6 d'exceDcionalitat i el
compliment de la declaraci6 del legal representant amb les mesures concretes aplicades, segons el Reial Decret
364/2005, de 8 d'abril del Ministeri de Treball i Afers Socials.
b) Les corresponents a la subcontractaci6 d'Empreses d'Inserci6, Centres Especials de Treball, i entitats no
lucratives o empreses mercantils que contractin persones amb discapacitat o en situaci6 d'exclusi6 social:

- Contracte subscrit i acreditaci6 de les partides o conceptes subcontractats, l'import econdmic i les dates de
orestaci6.

- TCs, contractes de treball. certificats de discapacitat i en el seu cas informe de serveis piblics per acreditar la
contractaci6 de persones amb discapacitat en el cas de centres especials de treball, o de-personls en situaci6 o
risc d'exclusi6 social en el cas d'emoreses d'inserci6.

c) les corresponents a la contractaci6 de persones amb dificultats d,inserci6 al mercat laboral:
Declaraci6 responsable del legal representant de l'empresa del nombre de persones contractades, el seu perfil
les caracteristiques de la contractaci6 (categoria professional, durada del contracte

i

ijornada labdral).

Els documents acreditatius de les persones aturades de llarga durada majors de 45 anys: DNI i certificat del
Servei PUblic d'Ocupaci6 corresponent al periode romAs en aituaci6 d'atu; laboral.

Copia de la Resoluci6 de concessi6 a persones perceptores de renda minima d'inserci6, d'acord amb la Llei
Lo/L997, de 3 de juliol, de la renda minima d'inserci6. Per les persones que no puguin accedir a la renda
minima d'inserci6 per no complir els requisits de l'art. 6.1 de la Llei 1Ol1997 perd que es trobin en situaci6 o en
risc d'exclusi6 social, mitjangant informe dels serveis de Benestar de l'Ajuntament.
Cdpia de certificat de discapacitat d'acord amb el RD 1971/1999 , de 23 de desembre, per les persones amb
aquesta situaci6, per mitja de procediment per al reconeixement, declaraci6 i qualificaci6 del grau de
discapacitat, o document analeg o assimilable, en funci6 de la discapacitat reconeguda.

'
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qualsevol mesura judicial cautelar o dennitiva de protecci6, seguretat o d'assegurament, en vigor.
. per els ioves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecci6 de menors amb el
DNi i c;ftmcat de'ta instituci6 de irocedtncia d'acord amb la Llei Organica ll1996, de 15 de gener, de
protecci6 juridica del menor.

. per els interns de centres penitenciaris la situaci6 dels quals els permeti accedir a una. ocupaci6, persones €n
ttitirtif condlcional i persones exrecluses durant els 12 niesos posteriors a la seva sortida: resoluci6 judicial
que acrediti la situaci6 de tercer grau penitenciari, llibertat provisional o excarceracio.
. per les persones amb problemes de drogoaddicci6 o alcoholisme que es trobin en proc6s de rehabilitaci6 i
reinserciS sociat, per mibi de certificat eipedit per facultatiu competent o per un centre reconegut de
tractament de didgodependencies o alcoholisme que acrediti el tractament seguit'
En defecte dels documents anteriors, sera admissible qualsevol altre document- o mitje de prova valid en Dret
quJi.iiaiti tl compliment de les aciuacions de maneri suficient, a criteri de I'drgan de contractaci6.

quedar
Els documents acreditatius o justificatius de les situacions descrites amb anterioritat hauran de
incorporats a I'expedient de contractaci6.

un informe anual detallat
QUART.- El Servei de Contractaci6 elaborari, durant el primer trimestre de cada any,
sbbre I'aplicaci6 igrau de compliment d'aquesta Instrucci6 durant I'exercici anterior.
La Direcci6 de la que depengui el Servei de Contractaci6 presentari al Tinent d'Alcalde d'Hisenda, per el seu
anitisi i vatoraci6 be I'iniorrie anual del Servei de Contractaci6 amb les recomanacions i/o proposicions o les
modificacions que consideri adients, per la seva aprovaci6 a la Junta de Govern Local.
CINeUE.- Els precedents acords entraran en vigor en un termini de 30 dies, a comptar del segUent al de la
seva oublicaci6 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El que es

fa poblic per a general coneixement.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de gener de 2017

El

tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

P. d. (Decret 2243/2oL6, de 29 de marg)

Soledat Colome Coca
Tdcnica lletrada del Servei de Contractaci6

(17.018.087)
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