CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME, MANTENIMENT I
CONTROL D'ENTRADES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS.
Exp. Sec 2018/95.
A L’Ametlla del Vallès, a 4 de juny de 2019
D'una part, el Sr. Andreu Gonzalez Gil, amb DNI núm. 37.261.119-S,, en la seva qualitat
d’Alcalde-President, actuant en representació de l'Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, amb
domicili a Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480-L'Ametlla del Vallès (Barcelona), i NIF P0800500A,
assistit per la Secretària de la Corporació, Da. Laura García Álvarez, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part, el Sr. Jaume Gallego Roig, amb DNI 35065.556-D, en la seva qualitat de
Representant Legal, en representació de l'empresa SAFIS SPORTS SL, amb C.I.F. B-59987933,
amb domicili a 08042-Barcelona, carrer Casals , núm. 39 baixos, i correu electrònic a efectes de
notificacions safis@safissports.com.
Ambdues parts manifesten disposar dels poders suficients per obligar a les seves representades.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del “CONTRACTE DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME, MANTENIMENT I CONTROL D'ENTRADES DE
LES PISCINES MUNICIPALS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. Exp. Sec 2018/95” (d’ara en
endavant, “LA CONTRACTACIÓ”).
ANTECEDENTS
PRIMER. Amb data 25 de març de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’inici de l’expedient de “LA CONTRACTACIÓ” i la seva tramitació per procediment obert, de
forma ordinària, diversos criteris d'adjudicació.
Tanmateix, es va autoritzar la despesa amb càrrec a les partides pressupostàries següents:
- Manteniment piscines municipals 30334221201, en un 30 %
- Gestió piscines municipals 30334222799, en un 65 %
- Despeses professionals i monitoratge 30334022714, en un 5%
del pressupost de la Corporació de l’any 2019, i a les partides que corresponguin dels exercicis
següents, i es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, conformement al Plec de
Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, que ambdues parts
coneixen i que es consideren part integrant del contracte.
SEGON. Amb data 20 de maig de 2019, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’adjudicació de “LA CONTRACTACIÓ”, conforme a la resolució que diu el següent:
« Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/358, de data 7 de maig de 2019, es va prendre la següent
resolució:
“Per acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2019 es va incoar l’expedient
per a la contractació del SERVEI DE SOCORRISME I MANTENIMENT DE LES
PISCINES D’ESTIU DE CA L’ARENYS I CAN CAMP, I CONTROL D’ENTRADES DE
LES PISCINES DE CA L’ARENYS, mitjançant procediment obert, de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars publicats al perfil
del contractant de l’Ajuntament.
S’han presentat proposicions per part dels licitadors següents:
Safis Sports, SL
Splash Sport, SL
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L’oferta de l’empresa Safis Sports, SL ha esta considerada per la Mesa de contractació
com la més avantatjosa en el seu conjunt, resultant aquesta proposada com a
adjudicatària en el procediment.
En conseqüència, atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, en relació amb la clàusula 6.6.3 del plec de condicions administratives particulars
que regeix la contractació,
RESOLC:
Primer.- Requerir a l’empresa Safis Sports, SL perquè en el termini de 10 dies hàbils
presenti la següent documentació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu cas, la
seva representació.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi):
•
DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
•
Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o
document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no sigui
necessària legalment la seva formalització en document públic degudament inscrites en
el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de constar el
seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius estatuts o regles
fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
•
Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre quan
l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que
resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària 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.
•
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica
o professional de l’empresa licitadora:
•
Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
•
Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides
en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
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4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es troba
al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 13 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti que el
licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de conformitat
amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a
l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran d’estar
donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost l’acreditació es
farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de contractació de
la Corporació (només caldrà incorporar una manifestació indicant la inexistència dels
deutes esmentats).
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de 4.588,60 euros [5%
de l’import estimat d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit], donant
compliment al que disposa la clàusula 9a del plec.
9) Documentació acreditativa de donar compliment a les condicions especials
d’execució, que d’acord amb l’article 202 de la LCSP s’exigeixen als Plecs.
Aquesta documentació, d’acord amb el què estableix l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
s’haurà de remetre per mitjans telemàtics. A tal efecte, l’Ajuntament posa a disposició
dels interessats l’opció de presentar-la mitjançant una instància genèrica:
http://www.ametlla.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instanciagenerica.html
Únicament en el cas en què no es pugui presentar la documentació telemàticament, per
exemple: documentació compulsada, s’admetrà la seva presentació en format paper.
Segon.- Advertir al licitador que si no es compleix adequadament el requeriment dins el
termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint
en aquest cas a requerir la mateixa documentació l’empresa licitadora següent, seguint
l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.”
Atès que l’empresa SAFIS SPORTS, SL, en data 16 i 21 de maig de 2019 i registres
d’entrada núm. 2019/4304 i 2019/4474, respectivament, ha presentat instàncies amb la
documentació sol·licitada i ha constituït la garantia definitiva per l’import de 4.588,60 €.
Atesa l’acta de la Mesa de Contractació de data 23 de maig de 2019 en la que s’acorda que
la documentació presentada, un cop revisada, és correcte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23 de juny de 2015,
s’acorda per unanimitat dels assistents l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SAFIS SPORTS, SL, representada per Jaume Gallego Roig,
per la contractació del SERVEI DE SOCORRISME I MANTENIMENT DE LES PISCINES
D’ESTIU DE CA L’ARENYS I CAN CAMP, I CONTROL D’ENTRADES DE LES PISCINES
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DE CA L’ARENYS, per un import de 91.772,00 euros i una durada del contracte/concessió
de 2 anys a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte administratiu.
Segon.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Tercer.- Notificar a SAFIS SPORTS, SL, representada per Jaume Gallego Roig, adjudicatari
del contracte, el present acord i citar-lo per a la formalització del contracte que tindrà lloc no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a l’article 153 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Quart.- Publicar la formalització de la contractació esmentada en el perfil del contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció.»
TERCER. Amb data 15/05/2019, i conforme a la carta de pagament 20122 – 320190000522 (de
data 16/05/2019), l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 3.900,00 euros (equivalent
al 5 per 100 de l'import de l'adjudicació), que no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi
produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o resolt
aquest sense culpa del contractista.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte, ho
formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. SAFIS SPORTS, SL es compromet a realitzar la prestació objecte del CONTRACTE
DEL SERVEI DE SOCORRISME, MANTENIMENT I CONTROL D'ENTRADES DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS. Exp. Sec 2018/95., conformement als
Plecs de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives, que figuren en
l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva
alguna, manifestant en aquest acte la seva conformitat en ells.
SEGONA. Els serveis objecte del present contracte es duran a terme d’acord amb les
condiciones ofertades per l’adjudicatari en la licitació (veure Annex 1).
El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 30 dies des de la
data d’entrada de la factura corresponent al registre general de l’Ajuntament.
TERCERA.
La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data de formalització del corresponent
contracte administratiu, sens perjudici de que la data efectiva de començament de la prestació
efectiva del servei sigui l’assenyalada als Plecs de Prescripcions Tècniques.
Es podrà prorrogar la vigència del contracte, anualment, fins a 2 anys més, sense que la vigència
total del contracte pugui excedir de 4 anys.
De conformitat a l’article 29, apartat 2, de la Llei 9/2017, la pròrroga l’acorda l’òrgan de
contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys
amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
QUARTA. Un cop finalitzat i resolt el contracte, i prèvia sol·licitud a l’efecte per part de
l’adjudicatària, es procedirà al retorn de la garantia en base a allò regulat en el capítol I del Títol
IV de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (art. 107 i següents).
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I, en prova de conformitat de l'anteriorment exposat, les parts signen el present contracte, per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data ut supra citats.

SAFIS SPORTS, SL
Firmado digitalmente por
35065556D
35065556D JAUME
JAUME GALLEGO GALLEGO (R: B59987933)
Fecha: 2019.06.04 12:55:47
(R: B59987933) +02'00'
______________________________
Jaume Gallego roig

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
Firmado digitalmente por

C Andreu González
CPISR-1 C Andreu CPISR-1
Gil
Fecha: 2019.06.05 11:12:56
González Gil
+02'00'

______________________________
Andreu Gonzalez Gil
Alcalde en funcions
CPISR-1 C Andreu González Gil

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Andreu González Gil
Fecha: 2019.06.05 11:11:46 +02'00'

Laura García
Álvarez - DNI
47898330W
(TCAT)

Signat digitalment
per Laura García
Álvarez - DNI
47898330W (TCAT)
Data: 2019.06.06
15:30:40 +02'00'

_____________________________
Laura García Álvarez
Secretària Municipal
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Enric Juyol Villagrasa
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25/03/2019 Assessor Jurídic

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI
DE MANTENIMENT, SOCORRISME DE LES PISCINES D’ESTIU DE CA
L’ARENYS I CAN CAMP, I CONTROL D’ENTRADES DE LA PISCINA
D’ESTIU DE CA L’ARENYS
EXP.: Sec 2018/95
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1 .OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Constitueix l’objecte del contracte la prestació dels serveis de:
a) manteniment i posta a punt durant el període d’estiu de les Piscines de Ca
l’Arenys i Can Camp i el servei de manteniment durant el període d’hivern.
b) socorrisme i salvament dels recintes de les dues piscines d’estiu de Ca
l’Arenys i Can Camp.
c) control d’accessos del recinte de la Piscina de Ca l’Arenys.
a) El servei de manteniment: cobrir el manteniment normatiu, preventiu i correctiu de
les piscines d’estiu de Ca l’Arenys i Can Camp tal com es descriu en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
a.1) durant el període d’estiu que comprèn de l ‘11 de juny al 9 de setembre
amb el manteniment de l’aigua, treballs de neteja i manteniment del maquinari
incloent la posta a punt de les piscines pel bany de l’estiu de l’11 al 22 de juny.
Durant aquest període les revisions diàries es faran a primera hora del mati,
entre les 7:00 a.m. i les 11:00 a.m. cada dia. Les revisions diàries comprenen
una sèrie de tasques descrites al PPT, sense excloure’n d’altres sobrevingudes
per necessitats del servei ni les pròpies del manteniment a realitzar.
a.2) durant el període d’hivern que va del 10 de setembre al 10 de juny i que
inclou el període de tancament de les piscines i durant el qual el manteniment
es realitzarà en dues hores setmanals a Ca l’Arenys i Can Camp i comprendrà
les tasques que es descriuen al PPT i totes les que li siguin de compliment
normatiu.
b) el servei de socorrisme i salvament a ambdues instal·lacions en les següents dates i
horaris:
- Per a la piscina de Can Camp: del 23 de juny al 11 de setembre de 11-19h.
- Per a la piscina de Ca l’Arenys del 23 de juny a l’11 de setembre de 11-20h.
Amb compliment de totes les responsabilitats i tasques descrites en el PPT.
c) La necessitat a cobrir amb la contractació del servei de control d’accessos de la
Piscina de Ca l’Arenys és dotar el recinte d’un control d’accés a la piscina durant tot
l’horari per fer cobrament de les entrades, controlar els abonaments i donar també
suport al socorrista en l’atenció als usuaris.
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El horaris i freqüències de dedicació seran:
Dates: del 23 de juny al 9 de setembre.
Horari: de 11-20h
Es considera que el volum d’hores aproximat anuals és el següent:
Manteniment estiu: 4 hores diàries.
Manteniment hivern: 4 hores setmanals.
Socorrisme i salvament: 702 hores per Ca l’Arenys i 624 h per can Camp: 1326 h.
Control d’accessos: 702 hores per a Ca l’Arenys.
L’objecte del contracte es durà a terme ajustant-se a les característiques,
requeriments, objectius i altres condicions establertes en els plecs de prescripcions
tècniques.
1.2 Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan
acreditats a l’expedient.
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1.3. No procedeix la divisió per lots, donades les característiques pròpies de l’objecte
del contracte.
La prestació del servei demana una relació estreta i una gran coordinació de tots els
elements del servei: socorrisme, manteniment i control d’entrades. Els socorristes fan
tasques bàsiques de manteniment i control de l’aigua en coordinació amb el personal
de manteniment. I el control d’entrades treballa estretament amb el socorrista en el
seguiment de l’aforament i li dóna suport en els períodes de més activitat. La divisió en
lots del contracte entorpiria el bon funcionament de cada instal·lació.
1.4 La classificació estadística d’aquest contracte segons el CPV aprovat pel
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats Europees, de 28 de
novembre de 2007 és: 92610000-0 serveis d’explotació d’instal·lacions esportives.
1.5. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de Serveis, d’acord
amb allò que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017de Contractes del Sector Público
(d’ara en endavant, LCSP).

2. PRESTACIONS DEL CONTRACTE
2.1.- Les prestacions del contracte són les descrites en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte. Aquestes prestacions
s’hauran d’executar en els condicions que preveuen els esmentats plecs.
2.2.- No s’admet la presentació de variants a aquesta prestació per part dels licitadors.
2.3.- Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP).
L’empresa prestatària haurà de presentar, abans de l’inici de cada temporada d’estiu
anual, una relació de personal adscrit al servei, i s’haurà de complir una d’aquestes
condicions:
1.empleament de persona amb discapacitat.
2.empleament de persona que hagi estat contractada de l’atur.
El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’haurà d’acreditar en el moment
de l’inici de la temporada anual d’estiu (com a màxim, el 22 de juny de l’any que
correspongui).

2.4.- Els drets de l’Ajuntament en aquest contracte són els següents:
a) Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta, seguint el procediment administratiu regulat a
l’article 210 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Inspeccionar en tot moment l’execució del contracte, així com les instal·lacions i
béns corresponents i dictar els actes administratius corresponents per tal de
mantenir o restablir la deguda prestació del contracte.
c) Imposar a la contractista les penalitats pertinents previstes en aquest plec per raó
dels incompliments que hagi comès en l’execució del contracte.

Enric Juyol Villagrasa
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En cas d’incompliment d’aquesta condició, s’aplicaran les penalitats corresponents a
les faltes lleus.
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2.5.- L’obligació de l’Ajuntament en aquest contracte és atorgar al contractista la
protecció adequada per tal que pugui executar degudament la prestació del contracte.
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Signatura 1 de 1

25/03/2019 Assessor Jurídic

2.6.- Els drets de la contractista en aquest contracte són els següents:
a) Rebre de l’Ajuntament la protecció adequada per tal que pugui executar
degudament la prestació del contracte.
b) Demanar a l'Ajuntament, en el seu cas, el manteniment de la pacífica possessió
dels espais objecte del contracte, contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret,
se li ocasionés.
c) Sol·licitar de l'Ajuntament autorització per procedir a la cessió del contracte a
favor de tercers.
2.7.- Les obligacions de la contractista en aquest contracte són les següents:
a) Obligacions genèriques
a1. En cas de contractes de serveis i en cas de personal de la contractista adscrit a
la prestació dels mateixos, presentar mensualment a l’Ajuntament còpies dels
documents TC1 i TC2, conforme l’empresa adjudicatària es troba al corrent de les
seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de
l’esmentat personal.
a2. D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el
nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació
laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment,
s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les treballadors/res amb discapacitat que
es trobin prestant serveis en virtut de contractes de posada a disposició que
l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball temporal.
a3. Complir les instruccions i requeriments que li siguin comunicats per part de la
persona responsable del contracte i de la persona responsable de l’execució del
contracte.
a4. Prestar el servei amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest
plec, així com en el plec de prescripcions tècniques particulars. Quan aquestes
instruccions fossin de caràcter oral hauran de ser ratificades per escrit en breu, per
tal que puguin vincular a les parts.
a5. Fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’execució del contracte en els
termes que disposi la normativa vigent.
a6. Designar en el moment de la formalització del contracte una persona
interlocutora amb qui l’Ajuntament establirà totes les comunicacions derivades de la
seva execució.
b) Obligacions imposades per la legislació sectorial.
b1. Contractar el personal necessari per dur a terme la prestació objecte del
contracte complint amb el que preveuen les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’igualtat i d'integració social de
les persones amb discapacitat i, en general, responent de quantes obligacions li
vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador/a, així com del compliment de totes
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell/a o entre els/les seus/seves subcontractistes i els/les treballadors/res d'un/a i
d'altres.
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Tot el personal contractat per la contractista dependrà únicament d’ella a tots els
efectes, sense que entre aquesta i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència
funcionarial ni laboral. La seva situació i retribucions es regiran per la legislació
laboral i aniran a càrrec exclusiu de la contractista.
En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin les persones
treballadores en l’exercici de les seves tasques, la contractista complirà el que
disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això
repercuteixi de cap manera en l’Ajuntament.
b2. Executar el contracte directament i personal, amb la prohibició absoluta de cedirlo a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes, sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
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c) Responsabilitat de la contractista.
La contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereix l'execució del contracte en els
termes previstos al Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i demés normativa
vigent en la matèria, així com de la qualitat tècnica dels serveis que presti i de les
conseqüències per a l'administració o per a tercers d'omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
El contracte només produirà efectes entre l'Ajuntament i la contractista, i aquesta no
podrà invocar-lo per eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués pogut
incórrer en el seu exercici.
La imposició de penalitats o confiscació de garantia definitiva no alliberen la
contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni
l'incompliment del contracte.
La quantitat en què es concretin els esmentats danys serà exigible per la via de
constrenyiment administratiu.
Es procedirà a l'execució subsidiària quan la contractista incompleixi obligacions que,
per no tenir caràcter de personals, puguin ser realitzades per un altre subjecte
diferent d'ell mateix. En aquest cas, l'Ajuntament podrà realitzar les obligacions
incomplertes per sí mateix o mitjançant les persones que determini, a costa de la
contractista.
d) Protecció de dades de caràcter personal.
d1. Guardar la màxima reserva i el secret sobre qualsevol dada de caràcter personal
a la qual accedeixi en virtut d’aquest contracte, i sobre la informació i dades pròpies
de l’Ajuntament a les quals hagi accedit durant l’execució d’aquest.
d2. No divulgar aquesta informació, així com a no publicar-la ni de qualsevol altre
manera, bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de
tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament.
d3. No conservar cap còpia de les dades personals o de qualsevol altre informació a
la qual hagi pogut tenir accés com a conseqüència del contracte després de l’extinció
del contracte.
d4. Informar al seu personal de les obligacions establertes en aquesta clàusula,
realitzant totes aquelles advertències i subscrivint tots aquells documents que siguin
necessaris amb el seu personal, a fi i efecte d’assegurar el compliment d’aquestes
obligacions.
d5. No realitzar cessions de dades de caràcter personal, sense la corresponent
autorització del titular de les dades. A tal efecte la contractista s’obliga al següent:
- Només accedirà a les dades personals relacionades amb l’Ajuntament, si aquest
accés fos necessari per tal de complir amb les obligacions establertes en aquest
contracte.
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- Utilitzarà les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i
exclusivament per tal de complir amb les seves obligacions contractuals amb
l'Ajuntament.
- Observarà i adoptarà aquelles mesures de seguretat que siguin necessàries, de
conformitat amb el nivell de seguretat del fitxer, per assegurar la confidencialitat,
secret i integritat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés,
establertes a la normativa vigent en cada moment relativa a les mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal .
- No cedirà en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés, ni tan sols als efectes de la seva conservació.
- Destruirà les dades comunicades per part de l'Ajuntament una vegada finalitzada la
vigència del contracte.
e) Finalització del contracte.
e1. Deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament en perfecte estat, en el moment de
finalitzar el contracte, els espais sobre els que es duu a terme l’execució del
contracte.
Amb una antelació d’un mes al final del termini inicial de vigència del contracte i del
final de la pròrroga prevista, si és el cas, la persona responsable del contracte
efectuarà una inspecció per tal de determinar les obres, treballs i reparacions
precises per deixar els espais en perfecte estat de funcionament. L’adjudicatària
estarà obligada a realitzar-les al seu càrrec.
En cas que no atengui aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la seva execució.
Les despeses que es generin per aquest concepte s’imputaran per la seva totalitat a
la garantia definitiva constituïda. Per al cobrament de la quantitat que, en el seu cas,
excedeixi de la consignada com a garantia definitiva, es recorrerà a la via de
constrenyiment.
e2. Reconèixer la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per sí mateix el
llançament en cas de no complir amb la obligació prevista a l’apartat anterior.

3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
3.1. El pagament del preu del contracte es farà en diners.

Enric Juyol Villagrasa
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3.2. El pressupost màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 48.302 euros
anuals. El Pressupost de licitació es fixa en la quantitat de 96.604 €, IVA exclòs
(116.890,84 € amb IVA)
3.3. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i
concordants de la LCSP, es de 193.208 euros (anys de contracte més anys
d’eventuals pròrrogues, IVA exclòs).
3.4. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat.
3.5. El preu restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti
adjudicatària.
3.6. El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 30
dies des de la data d’entrada de la factura corresponent al registre general de
l’Ajuntament.
3.7. La despesa derivada d’aquest contracte s’aplicarà a les següents partides:
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-

Manteniment piscines municipals 30334221201, en un 30 %
Gestió piscines municipals 30334222799, en un 65 %
Despeses professionals i monitoratge 30334022714, en un 5%

del pressupost de la Corporació de l’any 2019 i a les partides que corresponguin dels
exercicis següents.
3.8. D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
Sector Públic i l’article 34 de l’Ordenança municipal reguladora de l’administració
electrònica, la utilització del sistema de facturació electrònica serà obligatòria per a les
societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats
sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola, establiments permanents i
sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la
normativa tributaria, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic,
agrupació d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons
d’inversions, fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari,
fons de titulització hipotecària o fons de garantia de inversions, així com també les
persones físiques que hagin realitzat amb anterioritat qualsevol tràmit electrònic amb
l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança.
La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatària l’Administració
municipal en l’àmbit de la contractació administrativa es realitzarà mitjançant el
lliurament de la factura electrònica amb els sistemes que l’Administració municipal posi
en funcionament.
El format de factura electrònica serà el determinat reglamentàriament en cada moment
3.9. Els preus del contracte no seran objecte de revisió.
3.10. L’oferta econòmica es presentarà segons el model establert a l’ANNEX 4
d’aquests plecs i no podrà superar l’import de licitació establert.

4. DURADA DEL CONTRACTE/CONCESSIÓ
4.1 La durada del/de la contracte/concessió serà de 2 anys a comptar des de la data
de formalització del corresponent contracte administratiu.
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4.2 De mutu acord, manifestat de manera expressa per ambdues parts, es podrà
prorrogar la vigència del contracte, anualment, fins a 2 anys més, sense que la
vigència total del contracte pugui excedir de 4 anys.

5. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTRACTE
5.1. L’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
L’Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 l’Ametlla del Vallès (Barcelona),
de conformitat amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23
de juny de 2015, i d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional Segona de la
LCSP.
5.2. La Mesa de contractació tindrà la següent composició:
- President/a titular: President/a àrea competent.
- President/a suplent: Un/a regidor/a.
- Vocals titulars: el/la regidor/a competent, el/la tècnic/a competent, l’interventor/a
de fons, el/la secretari/ària general, un/a assessor/a jurídic/a.
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- Vocals suplents: un regidor/a, un/a tècnic/a competent en la matèria objecte del
contracte, una persona al servei de l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les
funcions relatives al control econòmic pressupostari, una persona al servei de
l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents a
l’assessorament jurídic, un/a assessor/a jurídic.
- Secretària/aria titular i suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament.
5.3. La persona responsable del contracte, als efectes de l’article 62 de la LCSP, és la
Tècnica d’Esports.
5.4. L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per tal de dictar tots
aquells actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és la Junta
de Govern Local.

6. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
6.1. TIPUS DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
Per tal de procedir a l’adjudicació d’aquest contracte s’utilitzarà el PROCEDIMENT
OBERT, d’acord amb l’article 131 i següents de la LCSP.
La tramitació es farà de forma ORDINÀRIA.
6.2. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES:
Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica o professional de la forma següent:
6.2.1.- Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, en
els termes establerts a l’article 87 de la LCSP. Es justificarà mitjançant l’acreditació
dels següents 2 requisits:
a) El volum anual de negocis del millor exercici dels tres últims anys haurà de ser
igual o superior a 75.000 euros.
Aquest fet es manifestarà pels licitadors mitjançant declaració responsable a
l’efecte.
L’adjudicatari haurà d’acreditar aquest fet amb una còpia dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el registre mercantil o per qualsevol altre mitjà fefaent.

6.2.2.- Justificació de la solvència econòmica i financera: de l’empresa licitadora, en
els termes establerts als article 88 a 91 de la LCSP, mitjançant l’aportació d’una relació
d’ almenys 5 serveis similars a l’objecte de la licitació realitzats en els últims cinc anys
per un import igual o superior a 10.000 €, que inclogui dates, destinatari, públic o privat
d’aquests, d’acord amb el següent quadre.
Descripció
detallada
del
tipus de serveis
o treballs

Entitat
adjudicatària

Data
adjudicació/
execució
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b) Pòlissa de Responsabilitat civil contractada per valor de 300.000 euros
Aquest fet es manifestarà pels licitadors mitjançant declaració responsable a
l’efecte.
L’adjudicatari haurà d’acreditar aquest fet amb la forma establerta a l’apartat
6.6.3, 10.

Import
adjudicació

Aportació
de
certificat
o
documentació
acreditativa
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Els licitadors només hauran de presentar declaració responsable al respecte.
L’adjudicatari haurà d’acreditar les prestacions efectuats mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
6.3. PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La licitació s’anunciarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el que
disposa l’article 135 de la LCSP.

D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació de
proposicions cal efectuar-la per mitjans electrònics. Les empreses licitadores han
de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en el número de sobres
determinat, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça del Perfil del Contractant de L’Ametlla del
Vallès: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus electrònics relacionats amb
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6.4. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini de
15 DIES a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
del Contractant. En cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en
dia festiu o dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
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l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça
web següent:
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
 Format PDF
6.5. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves
proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament
compulsada.
La documentació aportada haurà d’estar redactada en llengua catalana o castellana (o
traduïda de manera oficial a algun d’aquests dos idiomes).
La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en DOS SOBRES
TANCATS.
A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la
denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.
SOBRE A. Documentació administrativa/general
Contindrà la documentació que es detalla a continuació:
1) Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de
persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats a l’Annex 1 del present
plec o Document Europeu Únic de Contractació, que es pot trobar a :
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la
componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà presentar el
document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats
bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, i la
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió
temporal, cas de resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte, d’acord amb el
model que s’adjunta com a Annex 2.
Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de cap
proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el procediment licitatori
individualment.
Pàg. 12 de 28
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2) Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al
seu article 14 (a on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu
electrònic, a efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les
comunicacions realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades
a tots els efectes, sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans
electrònics quan així s’estableixi.
3) En el cas de PERSONES FÍSIQUES, Autorització, d’acord amb el model que
s’adjunta com a Annex 3 d’aquest plec, perquè les notificacions d’aquest
expedient siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans
electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des de la seu electrònica
de l’Ajuntament https://www.ametlla.cat/seu-electronica/.
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que figura
en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos
per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació –
CATCert.
SOBRE B. Aspectes tècnics de valoració subjectiva (si s’escau)
No procedeix
SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva
Contindrà l’oferta econòmica degudament signada pel licitador , que s’haurà d’ajustar
al model que s’adjunta com a Annex 4 a aquest plec, i els aspectes tècnics de
valoració objectiva especificats a l’apartat a l’efecte d’aquests plecs.

6.6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
6.6.1. Qualificació de les proposicions presentades
Un cop rebudes les proposicions la Mesa de contractació procedirà a la seva obertura
procedint a examinar i qualificar la documentació continguda en el SOBRE “A”, i
s’acordarà l’admissió de les empreses licitadores la documentació de les quals estigui
complerta i reuneixi els requisits exigits.
Si s’observessin mancances, defectes o errors materials esmenables en la
documentació presentada, es podrà concedir, si es creu convenient, un termini no
superior a tres dies hàbils perquè l’empresa licitadora esmeni l’error o deficiència. Si
en aquest termini no es procedeix a l’aportació del document requerit o no s’esmena la
deficiència o error material la proposició presentada serà rebutjada per l’òrgan de
contractació.
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ADVERTIMENT
Els sobres “A” (documentació administrativa) i, en el seu cas, “B” (aspectes
tècnics que depenen de judicis de valor) no poden contenir cap documentació
i/o informació que permeti conèixer el contingut del sobre “C” (proposició
econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva). L’incompliment d’aquesta
premissa implicarà l’exclusió automàtica del procediment per part del licitador
que ha presentat la proposició.
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Atenent el que disposa l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies relatives a la
capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a què es refereixen els
apartats anteriors han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir
en el moment de perfecció del contracte.
6.6.2. Valoració de les proposicions presentades
2.1. Valoració, en el seu cas, dels aspectes tècnics que depenen d’un judici de valor
La Mesa de contractació, en acte no públic, procedirà, respecte les proposicions que
s’hagin admès, a examinar i qualificar la documentació continguda en el SOBRE “B”, i
es procedirà a la seva valoració per part de la persona assignada a l’efecte.
El resultat d’aquesta valoració es farà atenent als criteris d’adjudicació previstos en
aquest plec, atribuint la puntuació pertinent als criteris la quantificació dels quals
depenguin d’un judici de valor.
2.2. Lectura de les proposicions econòmiques.
La Mesa de contractació, en acte no públic (atès que en la licitació s’han utilitzat
mitjans electrònics), procedirà a l’obertura del SOBRE “C” i a la lectura de les
proposicions.
En el mateix acte se sumaran els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules a la valoració dels aspectes subjectius continguts en el Sobre “B” (en el seu
cas) i que prèviament han estat quantificats. Del resultat que es desprengui, la Mesa
de Contractació elevarà a l’òrgan de contractació competent la proposta d’adjudicació
a favor d’aquella oferta que, d’acord amb el previst als plecs, resulti més avantatjosa
en el seu conjunt, o proposarà la conveniència de declarar deserta la licitació.
Si en aquell mateix acte no fos possible la quantificació, la Mesa de Contractació es
tornarà a reunir per fer la proposta de contractació a favor de un licitador o declarar el
procediment desert.
D’acord amb el que estableix l’article 150.3, paràgraf 2, de la LCSP no podrà declararse deserta una licitació quan alguna oferta o proposició sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren als plecs.
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En aquesta fase de valoració també es podran determinar aquelles proposicions amb
valors anormals o desproporcionats.
Pel que fa als criteris per apreciar les ofertes anormalment baixes, és d’aplicació el que
estableix l’article 149 de la LCSP. Es consideraran, en principi, anormalment baixes les
ofertes que es trobin en els següents supòsits:
a) Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base
de licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.
c) Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,
es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no
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estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
e) Excepcionalment, i atenent l'objecte del contracte i les circumstàncies del
mercat, l'òrgan de contractació pot reduir motivadament en un terç, en el plec de
clàusules administratives particulars corresponent, els percentatges establerts en
els apartats anteriors.
f) Per valorar les ofertes com a desproporcionades, la Mesa de Contractació pot
considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada.
6.6.3. Adjudicació del contracte
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat
l’oferta amb millor relació qualitat-preu perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació perquè obtingui de forma
directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 150.2 de
la LCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.
La documentació que ha d’aportar el licitador proposat com a adjudicatari, és la
següent:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.

- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom
propi):
 DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
 Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o
document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no
sigui necessària legalment la seva formalització en document públic
degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de
constar el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius
estatuts o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del
contracte.
 Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora
que resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la
Secretari/ària de la Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens
perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la
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2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el
seu cas, la seva representació.
- Si es tracta d’empresari/ària individual:
 DNI o NIF de la persona.
 Acreditació documental, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera
en el tràfic mercantil.
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validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de
proposicions.
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la
seva personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
Alhora en el cas de les unions temporals d’empreses s’haurà de presentar la
següent documentació:
- Document de designació de la persona que serà representant de l’esmentada
unió per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte.
- Document degudament signat per totes les empreses que especifiqui els seus
noms i circumstàncies i la participació de cadascuna en la futura unió així com
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de ser adjudicatàries del contracte.
Si es tracta d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió
Europea, s’exigirà que de conformitat amb la legislació de l’Estat en que
estiguin establertes, estiguin habilitades per realitzar la prestació de què es
tracti.
Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar que
compleixen aquest requisit.
Si es tracta d’empreses no espanyoles no comunitàries s’haurà d’aportar
tota la documentació que especifica l’article 72 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.

Les empreses licitadores no podran presentar més d’una proposició ni podran formar
part de cap proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el concurs
individualment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica/financera
i tècnica/professional de l’empresa licitadora:
 Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT


Justificació de la solvència tècnica/professional de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
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Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (“RELI”), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
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4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es
troba al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article
13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti
que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de
conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost,
referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses
hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost
l’acreditació es farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de
contractació de la Corporació.
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en
aquest plec a la Tresoreria Municipal. En aquest cas es donarà compliment al que
disposi la clàusula 9a d’aquest plec.
9) Documentació acreditativa de donar compliment a la/les condició/ns especial/s
d’execució, que d’acord amb l’article 202 de la LCSP s’exigeixen en aquests Plecs. En
aquest cas, s’haurà d’aportar Declaració Responsable, manifestant que aquesta
documentació s’aportarà en el moment establert als Plecs.
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10) Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per la quantia indicada en
aquest plec (o bé aportació d’un certificat de l’asseguradora, o bé contracte amb
l’asseguradora més últim rebut) i declaració responsable del compromís de renovació
o pròrroga.
D’acord amb l’article 150, 2, paràgraf 2: Si no s’executa adequadament el requeriment
en el termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedeix
a exigir-li l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l’apartat 2
de l’article 71.
En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de procedir a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
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6.6.4. Notificació als candidats i licitadors i publicitat de l’adjudicació. Formalització del
contracte.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà a les candidates o licitadores i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla.
La notificació haurà de incloure, en tot cas, la informació necessària que permeti a
l’empresa licitadora exclosa o candidata descartada interposar recurs suficientment
fonamentat contra la decisió d’adjudicació. Serà d’aplicació a la motivació de
l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda a l’article 151 de la LCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció per part de la destinatària. En particular, s’efectuarà a través de la
plataforma eNotum, per correu electrònic, a la direcció que les empreses licitadores o
candidates haguessin designat al presentar les seves proposicions en els termes
establerts a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics. El termini per considerar rebutjada la notificació serà de
deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’accedeixi al seu contingut, d’acord amb el que estableix l’article 43,2 de la Llei
39/2015 del Procediment Comú de les administracions Públiques.
En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’assenyalarà el termini en què
es podrà procedir a la formalització del contracte d’acord amb l’article 154 de la LCSP.
La formalització del contracte no podrà efectuar-se més tard dels 15 dies hàbils
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores i candidates en la forma prevista en l’article 153 de la LCSP.
Simultàniament a la formalització del contracte, la contractista signarà la conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars que regeixen el contracte.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla, així com en el DOCE en el cas
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d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb el que estableix l’article
154 de la LCSP.
6.6.5. Pagament de les despeses derivades de la publicació de l’anunci de licitació i,
en el seu cas, de formalització del contracte
En el mateix acte administratiu, s’indicarà a l’adjudicatària que haurà de pagar, si així
procedeix, les despeses derivades de l’anunci de licitació, i, en el seu cas, de
formalització del contracte, un cop rebi la liquidació corresponent.

7. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN
PROCEDIMENT I PONDERACIÓ ATRIBUÏDA

L’ADJUDICACIÓ

DEL

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells (puntuació màxima: 100 punts).
A. Oferta econòmica: La millor oferta es valorarà en un màxim de 60 punts i la
resta es valorarà proporcionalment, d’acord amb la fórmula següent:
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Vp x Pm / Pe = Valoració Preu
Vp = Valoració màxima per preu (punts màxims)
Pm = Preu menor de les ofertes presentades
Pe = Preu empresa

B. Experiència del “gestor-coordinador” (màxim 40 punts). Experiència de la
persona responsable de l’empresa (gestor-coordinador) que presti el servei, en la
direcció i/o gestió de piscines d’estiu municipals, segons els següent quadre:
1 temporada ...........4 punts
2 temporades...........8 punts
3 temporades..........12 punts
4 temporades .........16 punts
5 temporades..........20 punts
6 temporades..........24 punts
7 temporades..........28 punts
8 temporades..........32 punts
9 temporades..........36 punts
10 temporades........40 punts
L’experiència s’haurà d’acreditar o bé en el moment de la presentació de l’oferta, o bé
en el moment de l’aportació de la documentació requerida a qui resulti proposat com a
adjudicatari.
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8.- CLÀUSULA DE DESEMPAT
D’acord amb el que estableix l’article 147 de la LCSP, si no hi hagués previsió
específica al respecte en els plecs, l’empat entre diverses ofertes després de
l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resol mitjançant l’aplicació per
ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

9. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatària a la Tresoreria de l’Ajuntament dins
els 10 dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment de l’Alcaldia serà la
corresponent al 5% de: import d’adjudicació anual (IVA exclòs) multiplicat pels anys de
durada del contracte (excloses les eventuals pròrrogues), de conformitat al que
estableix l’article 107 de la LCSP.
L’esmentada garantia podrà constituir-se per qualsevol de les formes establertes a
l’article 108 de la LCSP.
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10. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES PER A PERSONES FÍSIQUES
Les notificacions a persones físiques dels actes administratius d’aquest procediment
de contractació es podran efectuar per mitjans electrònics de conformitat amb la Llei
39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques a Catalunya, i les Disposicions addicionals quinzena i
setzena de la LCSP.
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part de les
persones físiques comportarà l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans
electrònics. Aquestes notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la
posada a disposició de les notificacions en el lloc web de la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla).
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que
el licitador facilitarà juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, en la qual s’informarà del dipòsit de les notificacions. També es podrà
enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui en el mateix document. En qualsevol cas
caldrà especificar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i
cognoms, NIF, correu electrònic i altres dades, d’acord amb el model que s’adjunta
com a Annex 3.
Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les persones
físiques la provisió dels mitjans necessaris per accedir al contingut de la notificació per
mitjans electrònics, s’aplica el que estableix l’article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i es preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la constància de
la posada a disposició de les notificacions sense que s’accedeixi als seus continguts,
aquestes es consideraran rebutjades.

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò previst als articles 203 a 207 de la LCSP, el contracte que es
formalitzi només podrà ser objecte de modificació quan s’hagi previst en el plec o en
l’anunci de licitació o en els casos i amb els límits establerts en els esmentats articles.
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Aquest contracte no podrà ser objecte de modificació atès que no es preveu.

12. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. Cessió
L’adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte mitjançant l’autorització expressa, prèvia i per escrit de la Corporació, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
En aquest sentit, la cessió dels contractes únicament podrà tenir lloc com a modificació
del contracte, si així s’ha previst als plecs.
2. Subcontractació
L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte amb
la forma i requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
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13. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS
Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de prescripcions tècniques particulars i el
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.
a) Incompliments lleus:
- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que l'incumbeixen.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 1% del valor anual del contracte.
b) Incompliments greus:
- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques particulars
- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats.
- Actuació professional deficient o contrària a les normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o
per altres organismes competents.
- La no presentació, presentació deficient o fora de termini de la memòria justificativa
de la temporada d’estiu esmentada en els plecs de prescripcions tècniques.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 3% del pressupost del contracte.
c) Incompliments molt greus:
- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 5% del pressupost del contracte.
La imposició de penalitats correspon a l’òrgan de contractació, a proposta del
responsable del contracte i haurà de venir precedida per l’atorgament d’audiència al
contractista per un termini de 10 dies hàbils.
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Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia definitiva, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
Tot això de conformitat al que estableix la LCSP, i especialment els articles 192, 264 i
293.

14. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
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c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el
contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada
inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al que
estableix l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu
apartat 8.
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els
plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits
següents:
1r Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per
a la llibertat de pactes.
2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o
en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan,
encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions
impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de
l’impost sobre el valor afegit.
h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de contracte.
i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions
que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també
durant l’execució del contracte.
Tot això d’acord amb el que estableixen, especialmente, els següents articles de la
LCSP:
- Amb caràcter general: 211 a 213
- Obres: 245 i 246
- Concessions: 279 i 280
- Concessió de serveis: 294 i 295
- Subministrament: 306 i 307
- Serveis: 313

La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:
a) El present plec de clàusules administratives particulars.
b) El plec de prescripcions tècniques particulars.
c) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
d) El Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC).
e) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
f) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

25/03/2019 Assessor Jurídic

15. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
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g) El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
h) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
i) El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
j) El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
k) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
l) Subsidiàriament, els preceptes del dret privat en matèria d'obligacions i de
contractes.
Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades s’entendrà
automàticament aplicable a aquest contracte.
Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre
l'Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa, se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciós administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia de la contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.

Enric Juyol Villagrasa
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El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota
classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò
pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu compliment.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (PELS CASOS DE
SUBSTITUCIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
REQUISITS PREVIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE)
Qui sotasigna, el/la senyor/a ...........................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de
la
persona
física/jurídica
..........................................................................................................., amb NIF núm.
................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@)
...................................................................... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de ..........................................................................................., núm.
expedient ........................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1
 Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat
d’obrar i compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional requerida i en la forma establerta en aquests plecs. En aquest
sentit em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
 Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als
seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent...........................................................
 Que està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
 Que compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits a la
clàusula 6 punt 2 del present plec de clàusules administratives.
 Que compleix la condició establerta en l’article 42 del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 Que el sotasignat/els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat,
no es troben en cap dels supòsits establerts a :
a) la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat.
b) la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
serveis de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs
electius regulats a la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral general.
 Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats
Econòmiques
(IAE)
i
que
hi
figura
inscrit/a
en
l’epígraf/s
..................................................
 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IAE legalment
previst.
 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IVA legalment
previst.

Enric Juyol Villagrasa
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1En

cas d’unió temporal d’empreses (UTE): El sobre “A” ha de contenir la declaración responsable de
cadascuna de les empreses que hi formen part.
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 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i que no té deutes amb l’Ajuntament.
 Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals.
 Que compleix la/les condició/ns especial/s d’execució, que d’acord amb l’article
202 de la LCSP s’exigeixen en aquests Plecs
 Que la garantia definitiva, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà davant
la Tresoreria de l’Ajuntament, en les formes indicades al plec.
 Que la informació i documents aportats en tos els sobres són de contingut
absolutament cert.
 Que declaro que conec i accepto que en cas d’haver incorregut en falsedat a
l’efectuar la declaració responsable que es refereix els articles 141 i altres de la
LCSP, o al facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat o solvència,
o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la
informació prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text legal, es podrà incoar el
corresponent procediment de prohibició de contractar d’acord amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de contractació.
------------------------------------------------------------------------------------Per empreses de més de 50 treballadors: 2
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat ......... i el percentatge que
representen aquests últims respecte la plantilla global és del ........... o,
 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes
següents:
-......................................
-......................................
Per empreses de menys de 50 treballadors: 3
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors discapacitats......... i el percentatge que representen
aquests últims respecte la plantilla global és del ...........
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses que conformen grup empresarial
 Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i
que
l’empresa/les
empreses
del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................ es presenta/en també a la present licitació.
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
 Què accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
------------------------------------------------------------------------------------Per a Centres especials de treball, per empreses d’inserció Socio-laboral o per
entitats d’inserció socio-laboral:
 Que està inscrita en el Registre corresponent.
 Que
té
capacitat
suficient
per
representar
a
l’empresa/entitat
............................................................. d’acord amb:
L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament
d’administrador atorgada en data ............................. davant el notari

Enric Juyol Villagrasa
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3 Als

efectes de poder aplicar la clàusula de desempat, haurà d’acreditar tenir a la seva plantilla de un
nombre de treballadors/res amb discapacitat superior al 20%
2 Vide nota 3
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.................................................................... amb el núm.......................
del seu protocol;
L’acta de l’assemblea / junta de data ..................
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat / en procés d’inserció......... i el
percentatge que representen aquests últims respecte la plantilla global és del
...........
 Què l’objecte social de l’empresa és ..................................
 Que el número de treballadors fixes son ..................
*A efectes també d’aplicar la clàusula de desempat s’hauran d’omplir les dades
referides al nombre global de treballadors en procés d’inserció i el número de
treballadors fixes.
------------------------------------------------------------------------------------ Que, en cas de resultar adjudicatària d’aquesta licitació, es compromet
davant l’Ajuntament a presentar la documentació que li sigui requerida, en el
termini de 10 dies, per tal d’acreditar els extrems declarats responsablement.
 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i
la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20.......
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat

DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el
següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................1
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d)
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................;
adreça
de
correu
electrònic
(@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...
Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.

Enric Juyol Villagrasa
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI
núm.
.....................
en
representació
l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................;
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ANNEX 3. AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS
PERSONES FÍSIQUES.
Dades persona interessada
Nom i cognoms o raó social de la persona
NIF
Adreça / Població / CP
Telèfon fix / Telèfon mòbil
Correu electrònic

PER MITJANS ELECTRÒNICS A
......................
......................
......................
......................
......................

Autoritzo l’Ajuntament per a que les notificacions indicades en aquesta sol·licitud em
siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través
de la plataforma e-Notum, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament,
https://www.ametlla.cat/seu-electronica/
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que
figura en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos
per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació –
CATcert.
........ Notificar electrònicament totes les notificacions.
........ Notificar electrònicament les notificacions dels expedients de
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Correu
electrònic
a
efectes
de
...........................................................................
Telèfon
mòbil
a
efectes
de
................................................................................

notificació
notificació

(Lloc, data i signatura de la persona licitadora)

En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de .........................................................................................................,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques particulars:
A.- per la quantitat de ……….……………….. EUROS/ANY, més ..................... euros en
concepte d’IVA.
(Les quantitats hauran d'expressar-se en lletres i xifres).
B. manifestant que l’experiència acreditable de la persona responsable de l’empresa
(gestor-coordinador) que presti el servei, en la direcció i/o gestió de piscines d’estiu
municipals és de ......... temporades.

Enric Juyol Villagrasa
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ANNEX 4. MODEL DE CRITERIS EVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
(PROPOSICIÓ ECONÒMICA i, en el seu cas, ALTRES CRITERIS OBJECTIUS)
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ESPECIFICAR si l’experiència s’acredita en el moment de la presentació de l’oferta
mitjançant documents adjunts, o si s’acreditarà (en el seu cas) en el moment de
l’aportació de la documentació requerida a qui resulti proposat com a adjudicatari.

Enric Juyol Villagrasa
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(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora).
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, SOCORRISME I CONTROL D’ENTRADA DE LES PISCINES D’ESTIU DE CAN
CAMP I CA L’ARENYS.
1. Objecte del contracte
a. Descripció de les instal.lacions.
Les instal.lacions on es prestaran aquests serveis són les piscines d’estiu de Can Camp i de Ca
l’Arenys. Annex 1. Fitxes descriptives de les instal.lacions.
b. Serveis a realitzar.
Els serveis a realitzar són el socorrisme de Can Camp i el socorrisme i control d’accessos de Ca
l’Arenys, durant el període d’estiu d’obertura de les piscines que va del 22 de juny al 9 de
setembre aprox (80 dies màxim que es confirmaran amb dos mesos d’antelació) i el
manteniment d’ambdues instal.lacions inclosa la posta a punt prèvia des de 11 dies abans de
l’obertura i fins el tancament, el manteniment del període d’obertura i el del període d’hivern.
L’empresa licitadora haurà de designar una persona com a gestor-coordinador de la prestació
del servei objecte de la contractació. L’experiència d’aquest persona serà la que es valorarà en
els criteris d’adjudicació.
L’empresa licitadora haurà de presentar a través del gestor-coordinador un llistat del personal
que adscriurà al servei incloent l’horari, les funcions i la titulació, abans de l’inici de cada
temporada d’estiu.
2. Durada de la contractació i possibles pròrrogues
El contracte s’iniciarà en data de signatura i tindrà una durada de dos anys
prorrogables a dos anys més de forma anual.
3. Prestació de serveis.
La funció del gestor-coordinador serà la de dur a terme la gestió global de la prestació
objecte del contracte.

13/02/2019 Tècnic Esports

3.1. Serveis de conservació i manteniment de les instal.lacions.
3.1.a)Inventari de les instal·lacions tècniques de les piscines. Annex 2.
3.1.b)Manteniment normatiu .
 Analítiques i control de qualitat de l’aigua.
Anàlisi diari de l’aigua, segons marca la normativa. Tres lectures diàries.
Confecció del llibre de registre dels valors de l’aigua
Analítiques externes de la qualitat de l’aigua dels 4 vasos de piscina . 2 mínim durant el període
del contracte. S’adjuntarà un informe tècnic dels resultats i la fitxa de valors per penjar a la
cartellera .
 Seguiment de la legalitat vigent.
S’efectuaran totes les actuacions , revisions, inspeccions etc. En base a la normativa de
caràcter general, comunitari, nacional o autonòmic d’obligat compliment.
Confecció del projecte d’autocontrol de les piscines.

Dolors Garí Valls
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La proposta de manteniment inclou la confecció del projecte d’autocontrol de les
piscines segons l’ índex marcat per la Diputació de Barcelona.
La confecció del projecte d’autocontrol requereix una sessió conjunta de treball amb el
tècnic municipal responsable de les piscines, per ajustar tots els paràmetres de la
documentació amb el seu vist i plau.
3.1.c Manteniment preventiu.
El contractista realitzarà sobre les instal.lacions les operacions de regulació, revisió i posada a
punt prèvia a l’obertura de les instal.lacions al públic, d’acord amb la normativa vigent, les
recomanacions del fabricants i les pautes de treball de la direcció de les instal.lacions.

I. El manteniment tècnic de l’aigua, treballs de neteja i manteniment del
maquinari durant el període d’obertura de les piscines, del 22 de juny al 9 de setembre,
inclou la posta a punt de les piscines, pel bany de l’estiu, inclosa la posta a punt pel bany des
del dia 11 fins el 22 de juny.
Durant aquest període les revisions diàries es faran a primera hora del mati, entre les 7:00 a.m.
i les 11:00 a.m. cada dia.
Les revisions diàries comprenen amb caràcter bàsic les següents tasques, sense excloure’n
d’altres sobrevingudes per necessitats del servei ni les pròpies del manteniment a realitzar:
Realitzar el contra - rentat de filtres.
Netejar i comprovar el prefiltre de les bombes
Ajust i posta a punt dels sistemes automàtics de cloració / ph
Manteniment d’injectors i sondes
Neteja de platja
Calibrar les centraletes de clor i ph
Passar el neteja fons
Netejar les fulles amb la perxa
Neteja i comprovació de les cistelles dels skimmers
Raspallat d’escales i parets quan sigui necessari
Control de bombes impulsores i de recirculació
Verificació d’estanquitat i control de vàlvules
Revisió del quadre elèctric Control del nivell de l’emmagatzematge de producte i comandes
Neteja i manteniment de la sala de màquines
Neteja de desaigües i canals.
Control dels productes químics necessaris per mantenir els nivells de clor i ph
Estaran inclosos tots els reactius per poder fer les lectures de valors de l’aigua
No inclou el clor, ph i algicida necessaris pel tractament desinfectant de l’aigua.
L’empresa aportarà a banda del contracte i previ pressupost a aprovar per l’Ajuntament:
Accessoris de neteja com: perxes, neteja fons, raspalls, etc. I materials necessaris pel
funcionament del maquinari o els circuits d’aigua.
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El manteniment preventiu comporta la realització de revisió de funcionament de les
instal·lacions.
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II. El manteniment d’hivern, o servei de manteniment es realitzarà tot l’any des de l’inici
del contracte( excepte la temporada d’estiu: del 11 de juny al 9 de setembre).
Es farà en dues hores setmanals.
Les tasques seran les següents:
Manteniment tècnic de depuració:
Realitzar el contra - rentat de filtres
Netejar i comprovar el pre-filtre de les bombes
Ajustar el temps de filtració segons temporada
Verificació de funcionament de l’equip de filtració
Verificació d’estanquitat i control de vàlvules.
Resolució de petites averies
Ajust i posta a punt dels sistemes automàtics de cloració / ph
Manteniment d’injectors i sondes
Neteja de platja com a manteniment preventiu de desaigües
Calibrar les centraletes de clor i ph
Revisió del quadre elèctric.
Neteja i manteniment de la sala de màquines.
Neteja de la piscina:
Control del nivell de l’aigua
Passar el neteja fons quan sigui necessari
Netejar amb la perxa neteja fulles
Neteja i comprovació de les cistelles dels skimmers
Raspallat d’escales i parets quan sigui necessari
Neteja de platja.
Neteja de desaigües i canals.
Accions preventives de congelació.
Tractament de l’aigua de piscina amb hivernador
Recirculació preventiva de circuits
Visites extres de verificació quan detectem temperatures extremes
Control químic de l’aigua.
Realitzar anàlisi químic.
Control dels productes químics necessaris per mantenir els nivells de clor i ph
Estaran inclosos tots els reactius per poder fer les lectures de valors de l’aigua
No inclou el clor, ph i algicida necessaris pel tractament desinfectant de l’aigua.
L’empresa aportarà a banda del contracte i previ pressupost a aprovar per l’Ajuntament:
Accessoris de neteja com: perxes, neteja fons, raspalls, etc. I materials necessaris pel
funcionament del maquinari o els circuits d’aigua.
3.1.d Manteniment correctiu:
L’empresa gestionarà tot el manteniment correctiu que sigui necessari realitzar.
Estarà inclosa l’assistència tècnica per part de l’empresa per resoldre el manteniment
correctiu que sigui necessari realitzar. Estaran incloses en el contracte:
Visites extres que fossin necessàries per urgències
Resolució de petites averies ( manguitos, connexions,...)
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Les reparacions no estaran incloses en el preu del contracte.
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Tampoc ho seran els recanvis o peces de substitució que siguin necessàries.
3.2 servei de Salvament i Socorrisme
El servei de socorrisme es prestarà als recintes de les piscines d’estiu de Ca l’Arenys i Can
Camp.
3.2.a Dates i horaris:
Per a la piscina de Can Camp: del 22 de juny al 9 de setembre de 11-19h.
Per a la piscina de Ca l’Arenys del 22 de juny al 9 de setembre de 11-20h.
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3.2.b Responsabilitats dels socorristes:
Tasques de salvament i socorrisme pròpies del lloc de treball.
Servei de primers auxilis als usuaris.
Mantenir l’ordre i evitar situacions de risc en el recinte. Potenciar el treball de prevenció.
Confecció diària d’una agenda de treball (recull incidències, serveis, dades,..)
Fer complir la normativa d’ús dels espais.
Tenir cura del material de la farmaciola, així com del seu inventari i de facilitar-li al coordinador
la llista de material fungible que s’ha de reposar amb suficient antelació.
Coordinar-se amb els responsables dels Casals i Campus d’estiu pel control i seguretat dels
infants que facin ús de les piscines.
Tenir una actitud proactiva i activa : vigilància activa amb constants rondes al voltant de les
piscines , no fer ús d’aparells, estris o elements que puguin entorpir la seva atenció (llibres,
mòbil, auriculars etc), actitud amable i respectuosa amb els usuaris, atendre en tot el que
estigui al seu abast, així com col.laborar amb les persones amb mobilitat reduïda.
3.2.c Tasques incloses en el servei per part de l’empresa.
Contractació del personal per a la realització del servei amb compliment de tota la normativa
vigent de contractació.
Presentació dels documents acreditatius
Personal titulat amb les seves acreditacions
Organització dels equips de treball amb substituts pels dies festius.
Cobertura de les baixes laborals amb substituts del propi equip.
Avaluació de riscos de les instal·lacions (personal i usuaris)
Planificació del servei i organització dels torns de treball
Planificació del protocol d’accidents i emergències
Supervisió continuada del coordinador de zona
Samarretes identificatives del personal
Valoració final del servei.
Contacte periòdic amb l’Ajuntament per part del coordinador del servei
Assegurança de responsabilitat civil del personal.
3.3 Servei de control d’accessos a la piscina de Ca l’Arenys.
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3.3.a Horaris i freqüències de dedicació.
Dates: del 22 de juny al 9 de setembre
1 control de taquilla
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Horari : d’11-20h
3.3.b tasques del control d’accessos.
Controlar l’accés de tots els usuaris al recinte, ja sigui mitjançant entrada puntual o abonament
o passi especial per a grups (ludoteques, casals, esdeveniments esportius).
Fer el cobrament i venda d’entrades puntuals de la temporada.
Quadrar l’import i venda de les entrades i fer-ne la liquidació setmanal, informe i ingrés a un
número de compte proporcionat per l’Ajuntament.
Fer el seguiment diari dels accessos en totes les fórmules.
Col.laborar estretament amb el socorrista i donar-li suport en cas d’haver de realitzar
atencions als usuaris, primers auxilis etc.
Fer el seguiment de l’aforament per tal que no es sobrepassi en cap moment i gestionar les
esperes dels usuaris, tot oferint-los alternatives (un altre horari menys dens, l’altra
instal.lació...).
3.3.c Tasques incloses en el servei.
Selecció del personal i la seva contractació amb l’alta a la S.S.
Cobrir les baixes laborals amb substituts del propi equip
Dotar el personal de samarretes identificatives del personal.
Coordinació dels accessos de col·lectius.
Supervisió d’empresa del servei.
Valoració final del servei.
4. Altres deures i obligacions del contractista:
4.1 Respecte al personal contractat pel servei.

4.2 Respecte de la gestió de la coordinació, supervisió i control del servei.
El contractista realitzarà:
La coordinació amb l’Ajuntament a través de seu coordinador com a interlocutor amb la
tècnica d’esports. De forma fluïda i constant per correu i per mòbil, amb la periodicitat que
sigui necessària. A efectes de la prestació del servei l’empresa facilitarà les dades d’una
persona de contacte que serà l’interlocutor amb l’ajuntament per a totes les qüestions
derivades de la prestació de l’objecte del contracte.
La supervisió i atenció del personal contractat.
Els controls de qualitat que siguin necessaris.
Agenda i registre de incidències diàries amb el públic i les instal·lacions supervisades per la
coordinació de l’empresa.
Seguiment i liquidació dels imports recaptats pel concepte d’entrades puntuals.
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El contractista vetllarà per :
La uniformitat de vestuari dels treballadors.
Aportar la documentació acreditativa de les contractacions en la categoria professional
corresponent.
Garantir les substitucions del personal titular per baixes mèdiques o d’altres tipus.
Que els treballadors tinguin la titulació apte per desenvolupar l’activitat encomanada
Lliurar els EPI´s per la protecció en les tasques de neteja i manteniment.
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Vetllar pel compliment de la normativa específica pels usuaris de cada piscina establerta per
l’Ajuntament. Ambdues parts acordaran les modificacions que considerin oportunes segons
necessitats.
4.3 Respecte de l’atenció al públic.
El contractista realitzarà:
Cartells informatius amb les dades bàsiques segons normativa
Informació pública de valors mesurats
Controls de neteja i accions relacionades
4.4 Compliment de la legislació vigent entorn al control i prevenció de la legionel.la.
L’ajuntament té contractat el servei de prevenció de la legionel.la. El contractista vetllarà pel
compliment de la normativa en allò que li sigui d’aplicació.
4.5 Respecte a les instal.lacions:
El contractista realitzarà:
El contractista vetllarà perquè les instal·lacions tinguin els elements de protecció i seguretat
en el treball que siguin obligatoris segons la legislació vigent. Comunicarà a l’ajuntament
qualsevol modificació o instal.lació que s’hagi de dur a terme.
Un informe immediat de incidències a causa de deficiències de les instal.lacions i les
infraestructures de responsabilitat municipal sempre que sigui necessari.
Col·laboració en el accés i treballs per les intervencions i control de desinsectació i
desratització.
Manteniment del correcte estat de la infermeria i el seu material
4.6 Protocol d’accident en cas d’accident de un usuari
4.7 Correcte emmagatzematge del producte químic segons la normativa vigent

13/02/2019 Tècnic Esports

4.8 Assegurança de responsabilitat civil per un valor mínim de 330.000 €
4.9 Memòria justificativa de la temporada d’estiu abans del 30 de novembre . Amb el
següent contingut mínim:
Socorrisme: planificació del servei (treballadors, horaris, titulació),incidències
sanitàries i de salvament, balanç d’aforaments, incidències d’atenció a l’usuari,
incidències i balanç de l’ús dels casals d’estiu, propostes de millora del servei.
Manteniment: descripció de les tasques que s’han realitzat, valoració del manteniment
del maquinari i dels vasos de cada instal·lació durant el període del contracte, proposta
de millores.
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Devolució del pla d’autocontrol amb les actualitzacions que corresponguin.
La no presentació o presentació deficient o fora de termini d’aquest memòria
comportarà una falta de caràcter greu.
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4.10 Aplicar el Pla d’emergència i evacuació que li faciliti l’Ajuntament adaptat al personal
present en cada temporada i torn de treball
5. Despeses i tasques necessàries per a la prestació del servei que van a càrrec de
l’Ajuntament:
Aigua
Llum
Gas
Telèfon
Productes farmacèutics
Elements estructurals
Motoritzacions i maquinari
Conduccions, vàlvules i filtres
Controladors electrònics i dosificadors
Producte químic necessari durant tot l’any.
Jardineria i reg
Contractació de la desratització i desinsectació
Contractació de la prevenció de la legionel.la
La venda d’abonaments
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Annex 1.
Fitxes de Ca l’Arenys i de l’espai municipal de Can Camp del Cens d’equipaments esportius de
la Generalitat.
Annex 2. Instal.lacions tècniques de Ca l’Arenys i Can Camp
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