
 

 

 

El grup municipal del Comú de Lleida realitza les següents aportacions al treball de la Guia 

de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Lleida. 

 

1. Clàusules d’estabilitat laboral i de qualitat en l’ocupació 

- Incloure clàusula equitat salarial: proporció entre salari més baix i més alt a l’empresa. 

- Incloure criteris de foment de l’accés a l’ocupació en condicions d’igualtat on s’atorgui 

puntuació a cooperatives i societats laborals. 

- Es valoraran fins un 25% sobre el total del barem aquelles empreses licitadores que es 

comprometin a executar el contracte sota criteris de qualitat laboral. A tal efecte es valorarà: 

– La millora de les condicions laborals per sobre del conveni sectorial i territorial d’aplicació. 

– La formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació per a les persones que 

executaran el contracte, expressant a la proposta tècnica els continguts d’aquests. – El 

percentatge de contractació indefinida entre la plantilla que executarà el contracte, sempre 

que sigui superior al 50%. – La millora de les condicions de seguretat i salut laboral per 

sobre del compliment de la normativa. 

- L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la 

plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni 

col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens 

perjudici de les millores que pugui establir.  

- Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures que 

afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que 

intervenen en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les 

escoles, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres 

d’atenció a persones dependents, etc.  

- És condició d’execució que l’empresa adjudicatària organitzi formació professional en el 

lloc de treball que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució 

del contracte i les seves capacitats i qualificació.  

- La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no pot tenir 

un percentatge superior al xxx% de treballadors/es amb contracte de caràcter temporal.  

- Es condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima 

adscrita a l’execució del contracte i descrita als plecs, sense que procedeixi suspendre o 

extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o extincions 

conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments disciplinaris. 



 

 

2. Clàusules igualtat de gènere 

- S’atorgaran xx punts a les empreses que tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla 

d’igualtat efectiva de dones i homes; és a dir, a aquelles empreses que no es trobin en cap 

de les situacions per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, 

obliga a tenir el referit pla o a les que hi estiguin obligades i en millorin les condicions.  

- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús 

del llenguatge i de la imatge.  

- L’empresa contractista aportarà, en el termini màxim de deu dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el Pla d’igualtat de gènere o les mesures orientades a garantir 

la igualtat de gènere que aplicarà en l’execució del contracte per garantir la igualtat 

d’oportunitats i no-discriminació per qüestions de gènere, tant per a garantir una proporció 

paritària en les persones contractades com en els càrrecs de responsabilitat. Si l’empresa 

justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla d’actuació, la 

persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de deu dies o 

posar a disposició el seu pla d’igualtat perquè sigui assumit i aplicat pel contractista. 

- L’empresa contractista aportarà, en el termini màxim de quinze dies posteriors a la data 

de formalització del contracte, el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució del 

contracte per a garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, 

tant si és el cas entre el personal que executa el contracte com en les persones destinatàries 

de la prestació. 

 

3. Clàusules per a la inserció laboral 

- Constitueix un requisit, per a poder participar en la licitació, acreditar solvència tècnica 

específica (experiència, mitjans personals o materials, entre d’altres) en matèria d’inserció 

sociolaboral de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin 

desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball 

ordinari, i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció 

sociolaboral de conformitat amb l’article 2 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre 

mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral.  

- Constitueix un requisit de solvència que les empreses licitadores, en el moment d’acreditar 

la solvència tècnica, tinguin a la plantilla, amb més de tres mesos d’antiguitat i a jornada 

completa o l’equivalent en jornades parcials, un mínim d’un x% de persones en situació 

d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, o que en el moment de contractar-les estiguessin 



 

desocupades, i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball 

ordinari, i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció 

sociolaboral segons la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a 

regular les empreses d’inserció sociolaboral.  

- S’atorgaran xxx punts a les empreses licitadores que aportin a l’execució del contracte un 

mínim d’un xxx% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que 

estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de 

treball ordinari, i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció.  

- Es valoraran amb xxx punts les noves contractacions de persones adscrites a l’execució 

del contracte entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral que 

estiguin inclosos en algun dels col·lectius destinataris de la inserció que representin, si 

escau, una millora respecte de les establertes al plec. 

- En el cas de ser necessàries noves contractacions per a executar el contracte, l’empresa 

adjudicatària contractarà a un xxx% de la plantilla o a un nombre xxxx de persones amb 

discapacitat. 

- És condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària, en els supòsits de noves 

contractacions que es produeixin durant l’execució del contracte, es comprometi a 

incorporar almenys un xxx% de persones a l’atur, prioritzant les que pertanyen a col·lectius 

desafavorits amb dificultats a l’accés al món laboral o amb risc d’exclusió social. 

- En cas de subcontractació, l’empresa o empreses adjudicatàries han de subcontractar la 

prestació accessòria “x” amb:  

🡪centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 

corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats 

sense ànim de lucre que treballin per la integració de persones amb risc d’exclusió 

social.  

🡪persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin 

desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball 

ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents: xxx. 

🡪empreses que tinguin contractades persones en situació d’exclusió social o en greu 

risc d’arribar-hi, persones que en el moment de contractar-les fossin aturats de llarga 

durada, que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball 

ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents: xxx 

 

4. Clàusules per a una compra pública ètica 

- Pel compromís d’utilitzar productes de comerç just almenys en un 10% del total de 



 

productes o en un 10% del pressupost: xx punts. 

- Pel compromís d’utilitzar productes de comerç just almenys en un 30% del total de 

productes o en un 30% del pressupost: xx punts. 

- Pel compromís d’utilitzar productes de comerç just almenys en un 50% del total de 

productes o en un 50% del pressupost: xx punts. 

- L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que 

s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixen amb les normes internacionals aprovades 

per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure drets 

laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.  

 

5. Clàusules per a la transparència fiscal 

- Les empreses que formin part d’un grup en què alguna de les seues filials estigui sotmesa 

a l’obigació de presentar la informació país per país, en els termes previstos als articles 13 

i 14 del Real Decret 634/2015 de 10 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost 

sobre Societats, hauran de facilitar a l’órgan de cotnractació una còpia de les declaracions 

presentades durant l’execució del contracte, en els deu dies següents a la presentació de 

cadascuna d’elles davant l’administració tributària. 

- Als efectes del que estableix l’article 133,1 de la Llei 9/2019, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, les declaracions responsables no podran ser qualificades pels 

licitadors com confidencials i es publicaran al portal de contractació en el perfil del 

contractant, amb l’objecte que qualsevol persona física o jurídica amb interès legítim pugui 

al·legar respecte la seua veracitat, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 19/2023, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 

executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i 

transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 

contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal 

vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de 

la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma 

directa o a través de les empreses filials. 

- L’adjudicatari i, si escau, els subcontractistes estan obligats a presentar una declaració 

responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària, 

laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a 

la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 

considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 



 

 

6. Clàusules per al foment de la petita i mitjana empresa 

- Afegir també foment de l’economia social 

- En la fase d’adjudicació, incloure adjudicació de punts per a empreses d’economia social 

- Reserva de contractes per a entitats sense ànim de lucre 

- En cas de subcontractació, l’empresa o empreses adjudicatàries han de subcontractar la 

prestació accessòria “x” amb petites i mitjanes empreses. 

- En el supòsit que dos o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la 

ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en 

l’adjudicació aquella proposició presentada per aquelles entitats reconegudes com 

organitzacions de comerç just en els contractes que tinguin per objecte productes en què 

existeixi alternativa d’aquesta naturalesa.  

- El contractista ha d’acreditar el compromís amb el subcontractista de pagament en un 

termini, que no pot ser superior al termini efectiu de pagament per part de l’Administració. 

- A l’efecte de garantir una millor eficiència del contracte i incorporar els valors tècnics, 

socials i ètics de l’economia social, s’estableix com a condició d’execució contractual la 

subcontractació de la prestació consistent en ..., segons la descripció tècnica i justificació 

que es realitza en el PPT, amb empreses d’economia social, segons es defineixen en 

l’article 4 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social. 

 

7. Clàusules ambientals generals i alimentàries  

- Podran assenyalar-se requeriments mediambientals com a condició d’execució del 

contracte vinculant a l’empresa adjudicatària a executar el contracte d’una determinada 

manera: utilitzar energies renovables, utilització de productes lliures de tòxics, formació, etc.  

- L’empresa haurà de presentar el llistat de productes ecològics que oferirà, justificant 

documentalment que estan certificats, d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007 sobre 

producció i etiquetatge dels productes ecològics, per un organisme autoritzat per la 

Comissió Europea, per exemple, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

(CCPAE) o equivalent. 

- L’empresa haurà de justificar documentalment que el cafè ofert està certificat d’acord amb 

el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge del productes ecològics i que 

disposa d’un segell de comerç just, per exemple, el segell FAIRTRADE o equivalent. 

- L’empresa haurà de presentar una declaració signada indicant el compliment d’aquest 

criteri, i detallant els sistemes alternatius al plàstic d’un sol ús que s’utilitzaran, per exemple, 



 

gerres, sortidors o sistemes de dipòsit, devolució i retorn, o productes de materials 

alternatius com vidre, metall, paper, fusta o plàstic compostable. 

- xxx productes agroalimentaris o un x% dels productes alimentaris que formin part de la 

prestació seran frescos.  

- El xx% de fruites, verdures i hortalisses que formin part de la prestació seran de temporada 

/ de producció ecològica / de producció integrada.  

- L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels 

residus generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges 

i envasos buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el 

punt net o un altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

- S'estableix com a condició especial d'execució que les empreses hauran de minimitzar el 

consum de recursos naturals com a matèries primeres, combustibles i aigua. 

 

 

A Lleida, 21/06/2022 



 

 

 

 



 

8. Clàusules lingüístiques  

- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Administració de la 

Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en 

els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general 

que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

- En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 

per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 

- En particular, l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en 

l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la 

descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es 

determina en el plec de prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament amb el 

lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els 

manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica necessària perquè funcioni, 

almenys, en llengua catalana.  

 

9. Clàusula ètica 

- 1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 

que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  



 

2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del 

contracte.  

 

10. Clàusules d’accessibilitat 

- S’atorgaran x punts a les empreses licitadores que, en el moment de presentar la seva 

oferta, es comprometin a introduir en l’execució del contracte les normes o condicions 

bàsiques d’accessibilitat següents (...). 

- S’atorgaran xxx punts a aquelles empreses licitadores que, en les actuacions vinculades 

a l’objecte del contracte, superin l’estàndard legalment establert en matèria d’accessibilitat, 

disseny per a tots, millora de les condicions de mobilitat de persones amb discapacitat, etc.  

- Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels 

tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han 

de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots. 

 


