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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
GESTIÓ INTEGRAL DE MÓN CASTELLER MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA, A VALLS

I. PART GENERAL
Clàusula 1.- Objecte del contracte
1.1 L'objecte de la present licitació és la realització d'un contracte identificat en l'article
15 de la Llei 9/ 2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (d'ara
endavant LCSP), contracte de concessió de serveis, 249.3 a) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC) i 188.3 a) del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
Segons l'article 284 l’Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un
contracte de concessió de serveis, els serveis de la seva titularitat o competència
sempre que siguin susceptibles d’explotació econòmica per particulars. En cap cas es
poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l’autoritat
inherent als poders públics.
De conformitat amb l'article 25 de la LCSP, el contracte és administratiu i es regira per
la normativa relativa al contracte de concessió de servei establerta als articles 284 a
297 de la propia llei.
L’objecte d’aquest contracte és la contractació de la concessió del servei públic de
gestió integral de Món Casteller - Museu Casteller de Catalunya, a Valls.
Codificació corresponent a la classificació CPV (Vocabulari comú de Contractes
Públics) de la Comissió Europea, aprovat per Reglament (CE) 2151/2003, i modificat
per Reglament de la comissió 213/2008: 92500000-6.
La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el
plec de prescripcions tècniques.
1.2. Lots: d'acord amb la memòria justificativa no es preveu la divisió en lots, ja que
aquesta dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista
tècnic i econòmic
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Clàusula 2.- Contracte subjecte a regulació harmonitzada
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
atès que el seu valor estimat es superior als 5.548.000 euros, d'acord amb el que
s'estableix a l'article 20 de la LCSP.
Tramitació de l'expedient; Ordinari
Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les consta a
l’expedient d'establiment del servei i a la memòria justificativa, que es publica al perfil
de contractant i, en compliment de les exigències dels articles 28 i 116 de la LCSP.
Clàusula 4.- Qualificació i règim jurídic
El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa i es qualifica de
contracte de concessió de serveis en base al que estableix l'article 284 i següents de
la LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel plec de
prescripcions tècniques les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:








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.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant,
RD 817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
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 resta de normes
concordants.
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/03, de 28 de abril.
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El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS, a partir d'ara),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en especial el Títol VI, Capítol III,
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Llei 59/03, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
Licitadores de la Generalitat.
Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres
lleis complementàries.
Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui
aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica i la normativa
del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori, en els afers que no es
poden resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació
administrativa o de les normes generals del dret administratiu.

Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec.
Supòsits de discordança entre els documents contractuals
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals
restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i
obligacions que assumiran les parts del contracte.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Clàusula 5.- Dades econòmiques del contracte.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul
5.1 El valor estimat del contracte es 7.333.500,38 euros.
El valor estimat està calculat d'acord amb el següent mètode:
1-Xifra de negocis, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, que ha de generar
l’empresa concessionària durant la seva execució:
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Tarifes (Entrades): 88.643 € anuals x 10 anys = 886.430 euros
Altres: Serveis (visites guiades, tallers), Botiga, lloguer d'espais: 61.273,50 € anuals x
10 anys= 612.735 euros
2-Subvenció de l'Ajuntament: 3.201.800,00 €

Exercici

Import

2019

98.800,00 €

2020

301.000,00 €

2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €

2027

334.000,00 €

2028

339.000,00 €

2029

226.000,00 €

3- 6 % del Cost de l'edifici i la seva dotació que el poder adjudicador posa a disposició
del concessionari x número d'anys de la concessió = 2.632.535,38 euros.
Calcul:
Cost de l'edifici i la seva dotació:
-Museu Casteller: 2.727.331,53 €
-Projecte museogràfic i obres d'adaptació de l'edifici: 1.660.227,44 €
Total Cost de l'edifici i la seva dotació: 4.387.558,97 €
6% del total: 263.253,53 €
263.253,53 € x 10 anys (duració del contracte) = 2.632.535,38 €
(Per aplicació supletòria de l'article 92 del Reglament de Bens de les Entitats Locals,
aprovat por Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny).
El valor estimat s'ha calculat d'acord amb el que s'estableix a l'article 101.1 b) de la
LCSP:
L’òrgan de contractació ha de prendre l’import net de la xifra de negocis, sense
incloure l’impost sobre el valor afegit, que, segons les seves estimacions, ha de
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generar l’empresa concessionària durant la seva execució com a contraprestació per
les obres i els serveis objecte del contracte, així com dels subministraments
relacionats amb aquestes obres i serveis.
En el càlcul del valor estimat s’han de tenir en compte, com a mínim, a més dels
costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es
derivin de l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial. Així mateix, s’han de tenir en compte:
a) Qualsevol forma d’opció eventual i les pròrrogues eventuals del contracte.
b) Quan s’hagi previst abonar primes o efectuar pagaments als candidats o licitadors,
la seva quantia.
c) En cas que, de conformitat amb el que disposa l’article 204, s’hagi previst en el plec
de clàusules administratives particulars o en l’anunci de licitació la possibilitat que el
contracte sigui modificat, s’ha de considerar valor estimat del contracte l’import màxim
que aquest pugui assolir, tenint en compte la totalitat de les modificacions a l’alça
previstes.
En el cas que sigui rellevant la mà d’obra, en l’aplicació de la normativa laboral vigent
a què es refereix el paràgraf anterior s’han de tenir especialment en compte els costos
laborals derivats dels convenis col·lectius sectorials aplicables.
En el càlcul del valor estimat del s’han de tenir en compte, quan escaigui, els
conceptes següents:
a) La renda procedent del pagament de taxes i multes pels usuaris de les obres o
serveis, diferents de les recaptades en nom del poder adjudicador.
b) Els pagaments o avantatges financers, sigui quina sigui la seva forma, que el poder
adjudicador o qualsevol altra autoritat pública hagi concedit al concessionari, inclosa la
compensació pel compliment d’una obligació de servei públic i subvencions a la
inversió pública.
c) El valor dels subsidis o avantatges financers, sigui quina sigui la seva forma,
procedents de tercers a canvi de l’execució de la concessió.
d) El preu de la venda de qualsevol actiu que formi part de la concessió.
e) El valor de tots els subministraments i serveis que el poder adjudicador posi a
disposició del concessionari, sempre que siguin necessaris per a l’execució de les
obres o la prestació de serveis.
Aquesta concessió inclou com annex el projecte d’establiment que inclou un estudi de
viabilitat aprovat amb motiu de la tramitació de la implantació del servei. Estudi en el
que es contempla l’equilibri de la concessió als efectes de servir de previsions del cost
del contracte i possible rendibilitat econòmica de la gestió de l’equipament.
El benefici del contractista previst a l'estudi de viabilitat no està garantit en cap cas ni
genera cap dret d'exigència davant I'Ajuntament, llevats del supòsit que I'Ajuntament
modifiqui el servei o provoqui alteracions en l'equilibri del contracte.
Aquest benefici del contractista és l'incentiu que necessita el sector privat per a
estimular la correcta gestió eficient i econòmica d'aquest contracte, com a
conseqüència del trasllat del risc operacional de la gestió al concessionari, de tal
forma que la retribució esta directament relacionada de forma proporcional amb la
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prestació efectiva del servei als usuaris, traslladant el risc de demanda al
concessionari i per tant la possibilitat o no de retribuir-se.
Pressupost base de licitació
Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit,
El pressupost base de licitació per totes les anualitats es de 3.201.800,00 €
Transferència del risc operacional: Aquesta concessió serà a risc i ventura del
contractista l'article 285.1.c de la LCSP. El dret d’explotació del servei objecte
d’aquest contracte implicarà la transferència al concessionari del risc operacional, en
els termes establerts en l’art. 14.4 de la LCSP. Es considera que el concessionari
assumeix un risc operacional quan no estigui garantit que, en condicions normals de
funcionament, aquest pugui recuperar les inversions efectuades ni cobrir els costos en
què hagi incorregut com a conseqüència de l’explotació de les obres que siguin
objecte de la concessió. La part dels riscos transferits al concessionari ha de suposar
una exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua
potencial estimada en què incorri el concessionari no és merament nominal o
menyspreable.
Ingressos del concessionari
El concessionari té dret a les contraprestacions econòmiques que es preveuen a
continuació, entre les quals s’inclou, per fer efectiu el seu dret a explotar el servei, una
retribució fixada en funció de la seva utilització que s’ha de percebre directament dels
usuaris. En concret es preveuen els següents ingressos:
a)Les tarifes cobrades pel gestor directament als usuaris com a conseqüència de la
venda d'entrades o altres serveis.
b) Subvenció de l’explotació
c) Altres ingressos: serveis, botiga, lloguer d’espais.
Tarifes:
Les tarifes estan constituides per les entrades, el preu de les quals haurà de ser
aprovat prèviament per l’Ajuntament.
Les tarifes tenen el caràcter de màximes i els concessionaris poden aplicar tarifes
inferiors quan ho estimin convenient.
La D.A. 43 LCSP i l'article 289.2 de la LCSP estableix que les contraprestacions
econòmiques establertes coactivament que es percebin per l’explotació d’obres
públiques o la prestació de serveis públics, de manera directa mitjançant
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personificació privada o gestió indirecta, tenen la condició de prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari d’acord amb el que preveu l’article 31.3 de la
Constitució.
En concret, tenen aquesta consideració les exigides per l’explotació d’obres o la
prestació de serveis, en règim de concessió.
El preu de les entrades a l'inici de la concessió s’estableix en annex a les presents
claùsules.
• General: 7 € o Persones de 8 a 64 anys
• Bonificada: 5 €
Grups (a partir de 20 persones)
• Reduïda: 4 €
Jubilats, majors 65 anys, estudiants, aturats, guia oficial de Turisme, Associació de
Museòlegs de Catalunya, socis ICOM i persones discapacitades acreditades i un
acompanyant.
• Gratuïta: 0 €
Infants menors de 7 anys, mitjans de comunicació acreditats, carnet de Professor o
Amics del MCC (en cas que es creï aquesta figura).
Subvenció de l'explotació:
L' Ajuntament de Valls, en funció de l'especificitat de l’equipament, i per garantir el seu
funcionament, atorgara una subvenció màxima de 3.201.800 € durant la vigència del
contracte, que s'abonaran a càrrec de la partida 10304.33400.47200 d’acord amb les
següents anualitats:
Exercici

Import

2020

399.800,00 €

2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €
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2027

334.000,00 €

2028

339.000,00 €

2029

226.000,00 €

Donat que l'atorgament de la subvenció no pot revestir la forma de garantia de
rendiment mínim, en cap cas el concessionari tindrà dret a percebre la totalitat de la
subvenció màxima establerta quan, durant la vigència del contracte, es produeixin
variacions que representin una reducció de les despeses i/o un increment dels
ingressos previstos en la projecció econòmica.
L'Ajuntament de Valls abonara anualment a l'adjudicatari abans de la finalització de
l'exercici econòmic, mitjançant 2 pagaments anticipats al març i a l’octubre del 50%
respectivament de la subvenció màxima prevista per a cobrir el desequilibri econòmicfinancer de l'explotació de l'any en curs, en concepte de pagaments a compte.
Finalitzat l'any es realitzaran els pertinents reajustaments o devolucions que
corresponguin una vegada lliurat el tancament econòmic auditat per l'adjudicatari, que
haurà de presentar-se com molt tard el 30 de març de l'any següent al de tancament
de l'exercici amb l'any natural (31 de desembre).
Per al primer any es preveu que el període de gestió sigui de 4 mesos i no s'efectuara
cap pagament anticipat per l'import corresponent a l'exercici 2019.
El darrer any s'efectuara un únic pagament anticipat, al març, havent de presentar-se
el tancament econòmic auditat corresponent al darrer període de gestió ( previst de 8
mesos) 2 mesos després de la seva finalització.
Modificació de tarifes o subvencions
Nomès es podrà augmentar la subvenció com a forma de restabliment de l'equilibri
economic en els casos previstos a la clàusula 23. No es podrà augmentar en el cas
d'incompliment de les previsions de la demanda recollides en l’estudi de viabilitat de
l’Ajuntament o en l’estudi efectuat pel concessionari.
El concessionari presentara abans del 30 d'octubre de cada any la proposta de revisió
de preus públics per a l'any següent. També podrà proposar la supressió d'alguns
d'ells o l'establiment de nous. Un cop analitzada la proposta presentada, s’elevara, si
s'escau, a l'òrgan competent de I'Ajuntament per a l'aprovació deis preus públics amb
caràcter previ a la seva aplicació efectiva.
Els preus públics a aplicar a l’inici del contracte s’estableix en annex a les presents
clàusules.
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Altres ingressos: 61.273,50 euros anuals
-Serveis mínims oferts (els preus públics a aplicar a l’inici del contracte s’estableix en
annex a les presents clàusules):
• Visita guiada (1h 30’).
• Visita guiada i tallers didàctics (1h 30’).
• Visita guiada i tallers didàctics (1h).
• Visita guiada i tallers didàctics (2 h).
-Altres visites i altres tallers
-Botiga.
-Lloguer d’espais.
-Lloguer de dispositius tècnics.
-Espectacles.
-Altres.
Cànon:
Atès l’estudi econòmic financer, no s’exigeix el pagament de cànon d’explotació en
aquest contracte. Tanmateix, el cànon serà exigible en cas que s'obtingui un resultat
positiu del compte d’explotació de l’equipament. Per a la seva fixació, s’estableix un
sistema de cànon variable en funció dels beneficis, segons resulta de la següent taula:
% benefici del compte d'explotació
( en relació al total d'ingressos )

Canon

fins al 5%

0€

de mes del 5% fins el 20%

Un 10% del benefici

de mes del 20% fins el 50%

Un 30% del benefici

de mes del 50%

Un 50% del benefici

Clàusula 6.- Aplicació pressupostària. Caràcter plurianual.
La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
10304.33400.47200 del pressupost de l'Ajuntament, d’acord amb les anualitats
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detallades a la clàusula cinquena.
Atès que el present contracte comporta despesa plurianual, la seva autorització
quedarà subordinada a la existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l’exercici corresponent, d’acord amb el previst a l’article 174 de la llei d’Hisendes
locals. l’Ajuntament assumeix formalment el compromís i l’obligació de consignar en
els corresponents exercicis pressupostaris, i fins a la conclusió de la concessió, crèdits
en quanties suficients per fer front als respectius costos previstos en la seva execució,
el finançament dels quals correspon a aquesta administració.
Clàusula 7.- Durada del contracte. Prórrogues
Segons la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes de concessió de serveis
tenen un termini de durada limitat, el qual s’ha de calcular en funció de les obres i dels
serveis que constitueixin el seu objecte.
Si la concessió de serveis sobrepassa el termini de cinc anys, la seva durada màxima
no pot excedir el temps que es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les
inversions efectuades per a l’explotació dels serveis, juntament amb un rendiment
sobre el capital invertit, tenint en compte les inversions necessàries per assolir els
objectius contractuals específics.
Les inversions que es tinguin en compte als efectes del càlcul han d’incloure tant les
inversions inicials com les efectuades durant la vida de la concessió.
D'acord amb l'article 29.6 de la LCSP La durada dels contractes de concessió de
serveis que comprenen l’explotació d’un servei no relacionat amb la prestació de
serveis sanitaris, pot tenir com a màxim vint-i-cinc anys, incloses les possibles
pròrrogues,
La durada d'aquest contracte serà de 10 anys.
Aquest termini començarà a comptar a partir de la data d’obertura al públic de
l’equipament. L’equipament s’haurà d’obrir al públic en el termini d’un mes des de la
signatura del contracte.
Els terminis fixats en els plecs de condicions només es poden ampliar en un 15 per
cent de la seva durada inicial, i respectant els límits màxim de durada previstos
legalment, per restablir l’equilibri econòmic del contracte en les circumstàncies que
preveuen els articles 270 i 290 de la LCSP.
En cas d’extinció del contracte per compliment d’aquest, el contractista ha de seguir
prestant el servei fins que es formalitzi el nou contracte. (art. 288 a) LCSP)
Clàusula 8.- Responsable del contracte
En compliment del previst en l’art. 62 de la LCSP, la persona responsable del contracte
10

Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

serà Marc Ayala Vallvey, regidor de Cultura.
A aquest li correspondrà:
-Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de les prestacions que integren la
gestió del servei, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
-Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries per solucionar qualsevol
incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
públics. De totes les reunions s’aixecarà acta que haurà de ser signada pel
contractista.
-Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte.
-Informar les expedients de reclamació de danys i perjudicis i d’incautació de garantia
definitiva.
-Informar la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
-Informar sobre el compliment de les condicions especials d’execució o les obligacions
essencials com també sobre el correcte compliment de les aportacions o millores
compromeses pel concessionari i que van ser valorades en l’adjudicació.
-Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir al
concessionari e qualsevol moment o situació la informació que sigui necessària sobre
l’estat d’execució del contracte i de les obligacions del concessionari.
-Ordenar, en cas d’urgència, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el
bon ordre en l’execució del contracte, o quan el contractista o persones que en
depenguin incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa
del contracte, sense perjudici de donar compte a l’òrgan de contractació.
-Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte
del contracte ni siguin contràries al previst al contracte.
-Inspeccionar els serveis.
-Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
-Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.
Clàusula 9.- Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local per delegació del Plenari en
base al que preveu la disposició addicional segona de la LCSP i de les delegacions
atorgades per l'Alcaldia o el Ple de l'Ajuntament de Valls.
Clàusula 10.- Perfil de contractant
En compliment del que estableix l’article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar la
transparència, publicitat i concurrència, l'Ajuntament de Valls difondrà a través
d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a través de l'adreça web que figura
https://seu.valls.cat/perfil-del-contractant.
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II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 11.- Capacitat i solvència
En compliment de l'article 65 del LCSP, podran presentar proposicions les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica,
financera i tècnica o professional. Els requisits concrets per a cada cas s'establiran a
l'anunci de licitació.
Els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en
el seu cas, sigui exigible per realitzar l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del
contracte.
Les condicions establertes legalment per contractar (capacitat, solvència i no
existència de prohibicions de contractar) han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP, essent condició essencial del contracte
que podrà donar lloc a la resolució.
No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin
assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de
contractació, en la mesura que no es pugui garantir que aquesta participació no falsegi
la competència o no es pugui garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte.
Aquesta prohibició s’estendrà a les empreses a elles vincules, entenent-se per tals les
que es trobin en algun dels casos contemplats en l’art. 42 del codi de comerç (art. 70
LCSP).
En tot cas, abans de procedir a l’exclusió de la persona física o jurídica licitadora que
va participar en la preparació del contracte, se li donarà audiència per tal que justifiqui
la seva participació i que aquesta no té per efecte falsejar la competència o dispensarli un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.
En compliment de l'article 66 de la LCSP les persones jurídiques només podran ser
adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per
estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles
fundacionals; i han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució dels contracte.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir
en compte a les societats pertanyent al grup, a efectes de l'acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, de la persona jurídica dominant, sempre
12
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i quan acrediti que té a disposició els mitjans d'aquestes societats, necessaris per a
l’execució dels contractes.
Unions d'empresaris: Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es
constitueixin temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 LCSP. Cadascun dels
empresaris que componen l'agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la
documentació a què fan referència les clàusules següents, i indicar en document privat
els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de
cadascun d'ells i la persona o entitat que durant la vigència del contracte ha d'ostentar
la plena representació de tots ells enfront l'Administració i que assumeixen el
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP).
Aquest document haurà d'estar signat pels representants de totes les empreses
components de la Unió.
Per tal de determinar la solvència de les unions temporals d'empreses, s’acumula
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Les Empreses inscrites en el Registre Electrònic d ’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE)
o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
acrediten, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les
condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de
constar.
Clàusula 12.- Requisits de solvència econòmica i financera i requisits de
solvència tècnica o professional
Per tal d’acreditar els requisits de capacitat i solvència els licitadors presentaran
declaració responsable en els termes que s’indiquen en la clàusula 15, segons
Document europeu únic de contractació (DEUC), que es pot obtenir de les següents
pàgines web:
 -http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/
contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
 https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
12.1 Classificació
D'acord amb l'article 77.1 c) de la Llei de Contractes del Sector Públic no s'exigeix la
classificació dels licitadors.
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L’òrgan de contractació, a més dels documents als quals es refereix els paràgrafs
següents, pot admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la solvència
diferents. Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar
les referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva
solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de
contractació consideri apropiat.
Integració de la solvència amb mitjans externs
D'acord amb l'article 75 de la LCSP, per acreditar la solvència necessària per
subscriure un contracte determinat, l’empresari es pot basar en la solvència i els
mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que
tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la qual
recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
12.2 Solvència econòmica i financera
El requisit mínim de solvència econòmica i financera i els mitjans d'acreditació, serà el
següent:
El Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En cas que no sigui obligatori portar aquests llibres,
mitjançant les declaracions de l'IVA.
Entitats sense anim de lucre, mitjançant la presentació dels llibres de comptabilitat en
els que constin els ingressos anuals de la entitat
12.3 Solvència Tècnica
El requisit mínim de solvència tècnica i els mitjans d'acreditació, serà el següent:
Tenir experiència en la realització de serveis o treballs de la mateixa naturalesa o
similar a què correspon l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i
els que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres
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primers dígits dels seus respectius codis CPV.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita.
S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels
tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte
del contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis
efectuats s’han d’acreditar 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, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que
tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests
certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat
competent.
Clàusula 13.- Criteris d’adjudicació
D'acord amb l'article 131.2 de la LCSP L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació
qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment restringit, llevat dels
contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV de la LCSP, que
s’adjudiquen mitjançant aquest últim procediment.
D'acord amb l'article 145.3, de la LCSP l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació
procedeix en tot cas en l'adjudicació dels contractes de concessió de serveis.
Quan en els contractes de concessió de serveis es prevegi la possibilitat que
s’efectuïn aportacions públiques a la construcció o explotació, així com qualsevol tipus
de garanties, avals o altre tipus d’ajudes a l’empresa, en tot cas ha de figurar com un
criteri d’adjudicació avaluable de manera automàtica la quantia de la reducció que
ofereixin els licitadors sobre les aportacions que preveu l’expedient de contractació
(art. 146. 2 b).
Els criteris d’adjudicació seran els següents:
Criteris objectius: 125 punts
-Reducció que ofereixin els licitadors per a les aportacions de l'Ajuntament:
Màxim 80 punts: 4 punts per cada punt percentual de baixa.
-Contractació indefinida de totes les persones treballadores ocupades en l’execució
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del contracte:
SÍ: 10 punts / NO: 0 punts.
Caldrà acreditar els contractes indefinits en el moment d’inici de la prestació.
-Major retribució salarial de totes les persones treballadors ocupades en l’execució del
contracte en relació amb tots els conceptes retributius especificats al conveni
d’aplicació (s’haurà d’acreditar en el moment d’inici de la prestació). (Màxim 10
punts):
Increment entre 1 i 5 per cent: 1 punts.
Increment entre >5 i 10 per cent: 2 punts.
Increment entre >10 i 15 per cent: 3 punts.
Increment entre >15 i 20 per cent: 4 punts.
Increment entre >20 i 25 per cent: 5 punts.
Increment entre >25 i 30 per cent: 6 punts.
Increment entre >30 i 35 per cent: 7 punts.
Increment entre >35 i 40 per cent: 8 punts.
Increment entre >40 i 45 per cent: 9 punts.
Increment >45 per cent: 10 punts.
- Preu per hora, ofertats a l’ajuntament per la utilització dels espais del Museu amb
dotació de personal suficient, per celebració d’actes. Màxim 10 punts
S’assignarà la màxima puntuació (PM= punts) a l’oferta que suposi la millor baixa,
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que
s’obtindrà
de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora
-Millores a l’equipament (segons el pla de gestió i viabilitat):
a) Trasllat i ordenació del material del CDOCA del Museu de Valls al MCC, valorat en
15.487,00 eur.: SI 5 punts / NO 0 PUNTS
b) Instal.lació de parets modulars de la sala d’exposicions temporals, valorat en
36.300,00 eur.: SI 10 punts / NO 0 PUNTS
Criteris subjectius: 110 punts
En aquest sobre s’inclourà la documentació relativa als criteris la qualificació dels
quals depengui d’un judici de valor que impedeixi la seva valoració mitjançant xifres o
percentatges, i consistirà en la presentació d’una memòria amb un màxim de 100
pàgines arial 12 interlineat normal, indexada d’acord amb els següents punts:
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1. Document descriptiu del pla d’activitats gestionades i ofertes des del recurs turístic i
cultural objecte del contracte, el MCC, amb el detall de la proposta, així com la inclusió
de la tecnologia emprada que s’aportarà a l’actiu patrimonial per a la realització de
visites, l’adaptació lingüística a les quatre llengües del MCC i a d’altres de potencials,
amb especial atenció al canal auditiu. També es detallaran les iniciatives per a públics
amb discapacitats físiques, visuals i auditives.
2. Document descriptiu del pla d’estratègies de promoció turística i captació de públics
per atraure visitants turistes al MCC, amb l’explicació de la proposta de conjunt, així
com el detall de presència als canals d’intermediació turística, el detall de presència en
catàlegs on line i off line dels principals operadors turístics de la Costa Daurada,
l’articulació per a l’establiment de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i
culturals, i les accions que integrin i millorin l’oferta turística preexistent de Valls en
especial el Barri Antic i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat.
3. Document descriptiu del pla de promoció, difusió i comunicació del MCC, amb
l’explicació de la proposta de conjunt, les estratègies de comunicació amb les colles
castelleres i la Coordinadora de Colles, així com les adreçades a la població local i als
residents del Barri Antic de Valls, i a la restauració.
4. Proposta de disseny, elaboració i producció dels materials educatius, amb
explicitació de les edats dels infants a què s’adrecen.
5. Proposta de serveis de caràcter especial del MCC, addicionals als exigits com a
mínims, explicitant-ne la periodicitat.S’especificarà, en el cas que es consideri, la
proposta de dies d’accès gratuït al MCC.
6. Memòria descriptiva del pla de posicionament amb un horitzó a 10 anys en els
sectors turístic, cultural i educatiu.
7. Pla d’actualització dels continguts.
8. Operatives de funcionament dels diferents serveis subjectes a aquest contracte,
amb detall de l’organigrama, cronograma i relació del personal responsable de
l’empresa licitadora, amb el detall de la qualificació professional per garantir que
comptarà amb la titulació adequada a cada funció
9. Proposta de marxandatge
10. Proposta d’oferiment de tarifes per a determinats col·lectius .
PONDERACIÓ DELS CRITERIS
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

SUBJECTIUS

DE

VALORACIÓ

PER

A
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1. Pla d’activitats gestionades i ofertes des del recurs turístic i cultural objecte del
contracte, el MCC. 25 punts
Es valorarà:
•La proposta genèrica. 15 punts
•Tecnologia emprada que s’aportarà a l’actiu patrimonial per a la realització de visites, i
adaptació lingüística a les quatre llengües del MCC i a d’altres de potencials, amb
especial atenció al canal auditiu. 5 punts
•Noves llengües incorporades a les 4 oficials del MCC. 2,5 punts
•Iniciatives per a públics amb discapacitats físiques, visuals i auditives. 2,5 punts
2. Pla d’estratègies de promoció turística i captació de públics per atraure visitants
turistes al MCC. 22 punts
Es valorarà:
•La proposta de conjunt. 5 punts
•La presència als canals d’intermediació turística. 5 punts
•La presència en catàlegs on line i off line dels principals operadors turístics de la
Costa Daurada. 5 punts
•Establiment de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i culturals. 5 punts
•Accions que integrin i millorin l’oferta turística preexistent de Valls, en especial al Barri
antic i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat. 2 punts.
3. Pla de promoció, difusió i comunicació del MCC. 18 punts
Es valorarà:
• La proposta de conjunt. 10 punts
• Estratègies de comunicació amb les colles castelleres i la Coordinadora de Colles. 3
punts
• Estratègies de comunicació amb la població local i amb els residents del Barri Antic
de Valls. 2,5 punts
• Estratègies de comunicació amb la restauració. 2,5 punts
4. Proposta de disseny, elaboració i producció dels materials educatius, amb
explicitació de les edats dels infants a què s’adrecen. 10 punts
Es valorarà:
• El disseny. 2,5 punts
• La proposta inicial dels continguts. 5 punts
• L’ús de mitjans tecnològics. 2,5 punts
5. Proposta de serveis de caràcter especial del MCC, addicionals als exigits com a
mínims, explicitant-ne la periodicitat. 5 punts.
Es valorarà:
•La tipologia. 2,5 punts
•La freqüència. 2,5 punts
6. Memòria descriptiva del pla de posicionament amb un horitzó a 10 anys en els
sectors turístic, cultural i educatiu. 5 punts
Es valorarà:
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•Realització d’un diagnòstic en l’esfera local i internacional i la Relació amb l’entorn i
competència. 2,5 punts
•La proposta d’ una formulació estratègica: amb la missió, visió i línies i objectius
estratègics a assolir. 2,5 punts
7. Pla d’actualització dels continguts. 5 punts.
Es valorarà:
•La metodologia. 2,5 punts
•Les àrees on preferentment s’aplicarà. 2,5 punts
8. Memòria descriptiva de l’organigrama i relació del personal responsable de
l’empresa licitadora, amb el detall de la qualificació professional per garantir que
comptarà amb la titulació adequada a cada funció. 10 punts
Es valorarà l’adequació de l’organigrama a les funcions establertes en aquest plec. 10
punts
9. Proposta de marxandatge. 5 punts
Es valorarà:
• El disseny. 2,5 punts
• La innovació. 2,5 punts
10. Proposta d’oferiment de tarifes per a determinats col·lectius 5 punts
Es valorarà especialment aquells col·lectius de família numerosa i monoparental ,en
situació d’atur i minusvalies. En tot cas, seran a càrrec del concessionari.
En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 60
punts. Aquella proposta que no obtingui aquesta mínima puntuació quedarà
exclosa de la licitació.
Clàusula 14.- Lloc i termini de presentació de les proposicions
Termini. El termini de presentació d’ofertes s’especificarà a l’anunci de licitació.
En procediments oberts d’adjudicació de contractes subjectes a una regulació
harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no ha de ser inferior a trenta
dies naturals per a les concessions de serveis, comptats des de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
L’anunci de licitació, s’ha de publicar en el perfil de contractant, i atès que es tracta de
regulació harmonitzada, a més a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea», i
l'òrgan de contractació ha de poder demostrar la data d’enviament de l’anunci de
licitació.
En les concessions de serveis només es pot reduir el termini general de presentació
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de proposicions en cinc dies si l’òrgan de contractació accepta la presentació d’ofertes
per mitjans electrònics.
Aquest termini s'haurà d'ampliar, en cas que s’introdueixin modificacions significatives
en els plecs de la contractació, En tot cas, es considera modificació significativa dels
plecs la que afecti:
a)
b)
c)
d)

La classificació requerida.
L’import i el termini del contracte.
Les obligacions de l’adjudicatari.
El canvi o variació de l’objecte del contracte.

També s'haurà d'ampliar el termini de presentació en el cas que es pugui verificar que
han hagut problemes técnics en la plataforma de contractació que impideixin la
presentació de les ofertes.
Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes
i sol·licituds de participació, de manera que tots els possibles interessats en la licitació
puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar-les, quan per qualsevol
raó els serveis dependents de l’òrgan de contractació no hagin atès dintre del termini
establert a l'apartat 3 de l'article 138 el requeriment d’informació que l’interessat hagi
formulat amb la deguda antelació.
La durada de la pròrroga en tot cas ha de ser proporcional a la importància de la
informació sol·licitada per l’interessat.
Aquesta causa no s’aplica quan la informació addicional sol·licitada tingui un caràcter
irrellevant a l’efecte de poder formular una oferta o sol·licitud que siguin vàlides.
En tot cas, es considera informació rellevant als efectes d’aquest article la següent:
a) Qualsevol informació addicional transmesa a un licitador.
b) Qualsevol informació associada a elements referits en els plecs i documents de
contractació.
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional 15a.
de la LCSP mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya.
Aquesta eina es trobarà disponible accedint a l’anunci d’aquesta licitació al perfil de
contractant de l’Ajuntament
Els requisits de presentació de les propostes a través del sobre digital es trobarà
disponibles a la següent adreça electrònica (manual, preguntes freqüents, tutorials,
etc...):
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/
empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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 utilitzades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin per participar en la licitació 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. 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.
Serà motiu d’exclusió de la licitació el fet que les empreses licitadores perdin les claus
d’accés facilitades per l’eina del sobre digital.
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. No obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de
Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació
pot ampliar el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, si es considera
convenient, comunicant el canvi de data de termini de presentació de les proposicions
i nova data d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.
Opcionalment els licitadors tenen la possibilitat de efectuar l’enviament de les ofertes
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mitjançant l’eina de sobre Digital en dues fases, d’acord amb el que disposa l’apartat
1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, transmetent primer l’empremta
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes,
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els
efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en
el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
En el cas que no es tingui temps per poder enviar tota la documentació necessària,
l’empresa té la possibilitat d’enviar només les empremtes digitals dels documents que
vol presentar i després demanar un període de 24 hores per enviar la documentació
informada.
Es considera que l’empresa vol enviar aquells documents més endavant si en el
moment de clicar el botó “Tancar oferta” hi ha documents seleccionats, és a dir, no
enviats al seu espai de l’eina de presentació però carregats al seu navegador.
Consegüentment per utilitzar aquesta opció de “presentar l’oferta” en el termini de 24
hores després de finalitzat el termini de presentació d’oferta, només es podrà realitzar
si en termini s’executa l’acció “tancar l’oferta”.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit,
cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Tant si es “tanca l’oferta” després del termini de presentació d’ofertes, com si encara
que es tanca en termini no es fa la presentació de l’oferta passat el termini de 24
hores, es considerarà presentada fora de termini i per tant l’oferta serà rebutjada.
Des del servei de Contractació i Compres es demanarà, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les
empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el
termini de presentació d’ofertes a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas,
l’han d’introduir com a màxim una hora abans de la prevista per a l’obertura del primer
sobre xifrat.
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.
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
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oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Serà motiu d'exclusió la no introducció de la paraula clau dins del termini establert
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 l’Ajuntament. 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.
Serà motiu d’exclusió i no es procedirà a l’obertura d’aquelles ofertes que continguin
virus.
En cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci
inaccessible dades informàtiques, programes informàtics o documents electrònics, per
causes imputables a l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per
danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles accions penals, segons allò que
preveu l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible, 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 empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels mateixos
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les
empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes al utilitzar l’eina
que no permetin l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i)
de la disposició addicional setzena de la LCSP.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, de conformitat amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la
LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
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sobre digital 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/
index.xhtml
Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics
admissibles són els següents:
*doc, *pdf, *txt, *ppt, *lct, *dwg, *ctb, *xml, *zip, *rar, *xls, *jpg, *jpeg, *png, *tiff, *tif,
*docx, *xlsx, *pptx, *.odt, *.ods, *dgn
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una
proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.
La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Valls.
Els licitadors tenen el dret a no presentar, dins del sobre de documentació formal,
aquells documents que ja estiguin en poder de l'Ajuntament, sempre que es mantingui
la vigència de les dades que obren en poder de l'administració i es faci constar en el
moment de presentació en quin moment, expedient i departament han estat
presentats. (art. 53 Llei 39/2015 de Procediment Comú de les Administracions
Públiques).
Clàusula 15.- Documentació a presentar pels licitadors.
Cada licitador presentarà els següents sobres:
El primer (sobre A)
Aquest sobre contindrà la següent documentació:
1- Declaració responsable segons Document Europeu Únic de Contractació (DEUC),
amb els requsits de l'article 140 de la LCSP, que es pot obtenir de les següents
pàgines web:



http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/
contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida per la mesa de contractació, quan consideri que hi ha
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan sigui necessari
per al bon desenvolupament del procediment.
En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’aquestes també ha de presentar
una declaració responsable en la qual figuri la informació pertinent per a aquests
casos d’acord amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
2- Document de compromís de constituir una Unió Temporal d’Empreses: En els casos
en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un
document, que podrà ser privat, en què, per al supòsit de resultar adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document ha d’estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i en el mateix s’expressarà la persona a qui designen
representat de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al
contracte, així com la participació que correspon a cadascun d’ells en la UTE.
Cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual ha de
figurar la informació requerida en aquests casos en el formulari del document europeu
únic de contractació.
3- A més de la declaració responsable, les empreses estrangeres, han d’aportar una
declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
4- Si l'empresa està inscrita el Registre Electrònic d ’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE),
hauran de presentar la declaració responsable de la vigència de les dades que inclou
(model Annex 3 d’aquest PCAP).
El segon (sobre B):
Contindrà la documentació tècnica, els documents acreditatius de les circumstàncies a
tenir en compte en la valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris d’adjudicació no
avaluables automàticament (criteris subjectius, relacionats amb la qualitat).
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la
licitació.
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El tercer sobre (Sobre C):
Aquest sobre contindrà:
a) La Proposició referida als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica
ajustada al model que s’inclou en aquest plec.
b) Estudi de viabilitat econòmica, en el que en tot cas s’especificarà el % de benefici
previst pel contractista – amb la previsió d’ingressos i despeses – i, si s’escau, la
rebaixa de la subvenció proposada.
En aquest estudi es desglossaran les partides de despeses necessàries per a la
prestació dels serveis a contractar, especificant:
Costos de personal directe, afecte al servei, especificant el cost anual amb justificació
de tots els conceptes retributius inclosos en el conveni vigent aplicable.
Despeses de material i serveis.
Despeses de manteniment.
Despeses de difusió i comunicació.
Despeses de promoció i activitats.
Despeses de subministraments.
Si és el cas, costos d’amortització, de finançament o de qualsevol altre mena derivats
de l’adquisició d'actius necessaris per la prestació del servei, indicant la modalitat
d’adquisició (compra, lloguer o qualsevol altre) i especificant la despesa per a cada
tipus de material.
Assegurances i altres despeses generals, que resultin necessàries per la prestació
del servei.
Si s’escau, despeses indirectes o mitjans comuns, en el que s’inclourà la part
proporcional dels costos indirectes. Inclouran totes les despeses comunes a
cadascunes de les prestacions objecte de contracte.
En aquest estudi es desglossaran les partides d'ingressos, especificant:
Ingressos per entrades;
Ingressos per serveis
Ingressos per vendes botiga
altres ingressos
c) La documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als altres criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Informació addicional
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
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fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Confidencialitat
D’acord amb el previst a l’art. 133 de la LCSP, en el sobres que continguin la
documentació avaluable tant automàticament com no automàtica, contindran una
declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas, quins documents
administratius i tècnics i dades presentades, són, al seu parer, constitutius de ser
considerats confidencials. Aquesta circumstància s’haurà de reflectir clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat.
El caràcter confidencial podrà afectar, entre d’altres, als secrets tècnics o comercials,
als aspectes confidencials de les ofertes i a qualsevol altra informació el contingut de
la qual pugui ser utilitzat per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de
licitació o en altres posteriors. El deure de confidencialitat no podrà estendre’s a tot el
contingut de la oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació
que, en el seu cas, generi directament o indirecta l’òrgan de contractació en el curs del
procediment de licitació. Únicament podrà estendre’s a documents que tinguin una
difusió restringida i, en cap cas, a documents que siguin públicament accessibles. El
deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no
confidencials dels contractes celebrats, tals com, en el seu cas, la liquidació, les
empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat i, en tot cas, les parts essencials
de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas l’establert
a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
Cada licitador podrà presentar una única proposició. El licitador no podrà subscriure
cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet individualment,
o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi suposarà la
desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi presentat.
Clàusula 16.- Examen de les proposicions i
documentació que cal aportar prèvia a l’adjudicació.

classificació

d’ofertes

i

Mesa de Contractació.
La Composició de la Mesa de Contractació es determina per l'òrgan de contractació.
La composició s'ha de publicar al perfil de contractant amb una antel.lació mínima de
set dies naturals a la reunió per a qualificar la documentació administrativa.
La Mesa estarà formada per un President i un mínim de tres vocals. La presidència
pot correspondre a un membre de la corporació que no sigui l'òrgan de contractació o
un funcionari. Com a vocals han de formar part el secretari i l'interventor o funcionaris
en qui deleguin. També podran formar part personal funcionari de carrera o personal
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laboral de la Corporació o membres electes. Els membres electes que, en en el seu
cas, formin part de la Mesa de contractació no podrà suposar més d'un terç del total
de membres de la mateixa.
Podrà integrar-se a la Mesa personal al servei de la Diputació Provincial.
En cap cas podrà formar part de la Mesa ni emetre informes de valoració de les
ofertes, personal eventual. Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí
únicament quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats i així
s'acrediti a l'expedient.
Actuarà con a Secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.
A les reunions de la Mesa es poden incorporar els assessors especialitzats que sigui
necessari amb veu i sense vot.
La Mesa podrà demanar els informes tècnics que cregui convenient per a la valoració
de les propostes en quant als criteris sotmesos a un judici de valor.
Examen de les proposicions
Les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies comptats des de la data
de finalització del termini per presentar-les.
Si la proposició es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que
s’hagin d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior s’entén complert
quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres o arxius electrònics
que componen la proposició.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es procedirà per la Mesa de contractació
a l’obertura en acte no públic del sobre que conte la documentació formal (sobre A). Si
s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació formal, es
comunicarà per e-notum als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies
per esmenar-les.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de
conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals
sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
S’aixecarà acta del resultat de la Mesa.
A continuació es procedirà a l’acte no públic d’obertura de les proposicions del sobre
que conté els criteris no avaluables automàticament , si s'utilitzen mitjans electrònics,
i acte públic si no s'utilitzen mitjans electrónics. Únicament es realitzarà si s'estableix
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la presentació d'aquest sobre. La celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un
termini no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura del sobre A. Aquest acte es
durà a terme a les dependències municipals. Un cop realitzat l'acte les ofertes es
sotmetran a informe tècnic, per tal que n'avaluïn el seu contingut.
Comitè d'experts
Quan en una licitació que se segueixi per un procediment obert o restringit formalitzat
per organs de les administracions públiques s’atribueixi als criteris avaluables de
forma automàtica per aplicació de fórmules una ponderació inferior a la corresponent
als criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, s’ha de constituir un
comitè que tingui un mínim de tres membres, format per experts amb una qualificació
apropiada que poden pertànyer als serveis dependents de l’òrgan de contractació,
però en cap cas no poden estar adscrits a l’òrgan proponent del contracte, al qual
correspon fer l’avaluació de les ofertes; o encarregar-la a un organisme tècnic
especialitzat, degudament identificat en els plecs. En aquest cas la mesa de
contractació lliurarà al comitè d'experts la documentació dels sobres que contenen els
criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor per al seu examen i
valoració.
La designació del comitè d'experts s'ha de fer per l'òrgan de contractació i publicar-se
al perfil de contractant amb anterioritat a l'apertura del sobre que conté els criteris de
valoració subjectius, havent de publicar-se el càrrec dels membres dels comitès
d’experts, sense que es permetin al·lusions genèriques o indeterminades o que es
refereixin únicament a l’Administració, organisme o entitat a la qual representin o en la
qual prestin els seus serveis.
La puntuació assignada als criteris no automàtics es donarà a conèixer en l'acte
d'obertura del sobre que conté els criteris automàtics (si és públic).
La puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor també es pot donar a conèixer a través
del perfil de contractant amb caràcter previ a la celebració de l’acte públic.
L’acte d’obertura de les proposicions del sobre que conté la proposta econòmica i els
altres criteris avaluables automàticament es farà en últim lloc. Aquest acte, que no
serà públic si s'utlitizen mitjans electrònics i públic si no utilitzen mitjans electrónics es
durà a terme a les dependències municipals, un cop avaluats els criteris no
automàtics, si n'hi ha. La Mesa procedirà a l’obertura i valoració del sobre que conté la
proposta econòmica i els altres criteris avaluables automàticament i procedirà a la
valoració total de les ofertes presentades i elevarà proposta a l’òrgan de contractació a
favor del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta més
avantatjosa. En aquells casos en que no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa
proposarà que es declari deserta la licitació.
En el cas que l'acta sigui públic, un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses
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licitadores presents poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que
considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no
seran objecte de valoració.
S’han de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació totes les actes
de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així com l’informe
de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de
cadascuna de les ofertes.
En cas d'empat en les proposicions:
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
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empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
Les dates de les Meses, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà en el Perfil
de Contractant de l’Ajuntament de Valls amb un termini de temps com a mínim de 24
hores d'antel.lació a la realització de l'acte.
Valors anormalment baixos
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/
les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5
dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
Per determinar si les posicions presentades contenen valors anormals o
desproporcionats, caldrà aplicar el que disposa l’art. 85 del Reglament General de la
Llei de Contractes, aprovat per RD1098/2001.
La Mesa haurà de valorar les precisions presentades pel licitador i determinar si les
mateixes justifiquen suficientment l'oferta incursa en presumpció d'anormalitat,
decidint per tant si l'oferta es pot acceptar, podent demanar els informes necessaris.
S'hauran de publicar al perfil de contractant els informes sobre les ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat
En el cas que a més a més del preu hi hagi diversos criteris d'adjudicació objectius,
s'haurà de determinar i demanar justificació en cadascun dels criteris qualificats com
anormals.
Quan hagin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, en el sentit de
l'article 42.1 del Codi de Comerç, es prendrà únicament per aplicar el règim de
identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, aquella que fos més
baixa, i això independentment que presenti la seva oferta en solitari o conjuntament
amb altra empresa en empreses alienes al grup i amb les quals concorri en unió
temporal.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
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Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació,
Es rebutjaràn les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que
estableix l’article 201 de la LCSP.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació. Per fer la classificació esmentada, s’han de tenir en compte els criteris
d’adjudicació que assenyala el plec, i per a això es poden sol·licitar tots els informes
tècnics que es consideri pertinents. Quan l’únic criteri que s’ha de considerar sigui el
preu, s’entén que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Clàusula 17.- Adjudicació
Si l’òrgan de contractació accepta la proposta de la mesa de contractació, requerira a
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de deu
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d ’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea,
o que la seva inscripció no consta vigent o actualitzada.
1.- Fotocòpia del DNI de qui signa la proposició.
2.- La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan
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l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
3.- Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar dels empresaris individuals: En el
supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional
d’Identitat i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o fotocòpia
autenticada.
4.- Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
5.- Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en
nom d’un altre.
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre
mercantil. Si es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del
Registre Mercantil.
6.- Documentació acreditativa de la solvència, econòmica, financera i tècnica o
professional, mitjançant els requisits que s’assenyalen en aquest plec.
7.- Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
Pel que fa a la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, el mateix Ajuntament obtindrà telemàticament la
següent documentació:



Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
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mitjançant una declaració responsable.
8.- Justificant d’haver constituït la garantia definitiva.
9.- Documentació acreditativa conforme es disposa efectivament dels mitjans
personals i materials que com a obligacions essencials es va comprometre a adscriure
al contracte conforme l’art. 76.2 de la LCSP , en cas que aquest requisit s'hagués
exigit per acreditar la solvència.
10- En el cas que l'empresari faci servir la solvència i mitjans d'altres entitats per
acreditar la solvència necessària haurà de presentar el compromís per escrit de les
entitats esmentades, d'acord amb l’article 75.2 de la LCSP.
Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter
d’autèntiques, de conformitat amb la legislació vigent.
11- En el cas de serveis professionals, justificant d'haver subscrit l'assegurança de
riscos professionals, d'acord amb la clàusula 14.2.
Empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
Aquestes empreses, segons el que s’hi reflecteixi, estan exemptes de l'obligació
d'aportar la documentació relativa a la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar per
licitar i signar contractes, la representació, la declaració de no estar sotmeses en les
causes de prohibició de contractar que estableix l'article 71 de la LCSP, el compliment
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i la habilitació professional o
empresarial i la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
En cas que no consti al RELI/ROLECE alguna de les dades necessàries relatives a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, així
com la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin
de constar, haurà d'aportar la documentació que correspongui entre la enumerada
anteriorment en funció a la circumstància a justificar.
En tot cas hauran de presentar la documentació dels números 8, 9, 10 i 11.
L'Ajuntament obtindrà telemàticament les dades del Registre.
En qualsevol cas, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de
capacitat i solvència serà el de finalització del termini de presentació de les
proposicions.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
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documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat
el contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a
disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’Ajuntament de
Valls quedarà autoritzat per procedir a la destrucció total de la documentació,
transcorregut un any des de l’adjudicació.
La falsedat en la formulació de la declaració responsable o en la formulació de l’oferta
per part del licitador serà motiu d’exclusió.
Garantia provisional i garantia definitiva
Garantia provisional: No es requereix.
Garantia definitiva:
D'acord amb l'article 107.4 de la LCSP, En la concessió d’obres i en la concessió de
serveis l’import de la garantia definitiva el fixa en cada cas l’òrgan de contractació en
el plec de clàusules administratives particulars, en funció de la naturalesa, importància
i durada de la concessió de què es tracti.
El licitador millor classificat haurà d’acreditar en 10 dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut la comunicació esmentada a la clàusula 17 la
constitució d’una garantia per import de 150.000,00 euros.
En els supòsits en els que l’oferta millor classificada estigui incursa en presumpció de
temeritat, la garantia haurà de ser pel doble l'import anterior.
De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, l’Administració
no efectuarà l’adjudicació al seu favor.
35

Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

La garantia podrà prestar-se en alguna de les formes contemplades en l’article 108 de
la LCSP, constituint-se amb els requisits de l’article 109 de la LCSP.
Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb el Servei de
Tresoreria d'aquest Ajuntament.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP.
La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que
disposen els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.
Un cop presentada la garantia definitiva i resta de documentació, en els casos en què
resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de despesa per la Intervenció en
un termini no superior a 5 dies es procedirà a adjudicar el contracte a favor del
licitador proposat com a adjudicatari.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
No es podrà declarar deserta una licitació si hi ha alguna oferta o proposició que sigui
admissible d'acord amb els criteris que figuren al Plec. La declaració, en el seu cas,
que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
El termini es comptarà des de l'apertura del primer sobre.
Els terminis que indiquen els apartats anteriors s’amplien en quinze dies hàbils quan
sigui necessari seguir els tràmits a què es refereix l’apartat 4 de l’article 149 de la
LCSP.
Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tenen dret
a retirar la seva proposició, i a la devolució de la garantia provisional, si n’hi ha.
En compliment del previst a la Disposició Addicional 15a. de la LCSP, les notificacions i
comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es durà a terme per mitjans
exclusivament electrònics, sens perjudici del que disposa la D.A.15.2 pel que fa a les
comunicacions orals.
Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut. La compensació es farà d’acord amb els criteris de valoració
aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels
tràmits del procediment administratiu comú.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Clàusula 18.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. En
cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules
que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
Atès que es tracta d'un contractes susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del
contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des
que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix
la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les
empreses adjudicatàries perquè formalitzin el contracte en un termini no superior a
cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat
recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la
suspensió.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la
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LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 17, essent aplicables els terminis previstos
en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
Atès que el contractee és subjecte a regulació harmonitzada, l’anunci de formalització
es publicarà, a més, en e l Diari Oficial de la Unió Europea.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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Clàusula 19.- Execució del contracte. Obligacions del concessionari
Risc i Ventura
L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.
Execució dels serveis.
Els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes de concessió de serveis es
regulen per la Lei de Contractes del Sector Públic, exclosos els articles 208 (suspensió
del contracte) i 210 (Compliment dels contractes i recepció de la prestació). Tampoc
són aplicables, l’apartat 2 de l’article 192 (consequències de l'incompliment parcial),
l’article 193 (demora en l'execució) i l’article 195 (Resolució per demora i ampliació del
termini d’execució dels contractes).
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
Oligacions generals del concessionari.
El concessionari està subjecte al compliment de les obligacions següents:
a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, de la
contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades. En cas d’extinció del
contracte per compliment d’aquest, el contractista ha de seguir prestant el servei fins
que es formalitzi el nou contracte.
b) Prestar el servei per sí mateix, sens perjudici del que s'estableix en aquest plec en
realció a la cessió i subcontractació.
c) Cuidar-se del bon ordre del servei, amb possibilitat de dictar les instruccions
oportunes, sense perjudici dels poders de policia necessaris que conserva
l'Administració per assegurar la bona marxa dels serveis.
d) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany es
produeixi per causes imputables a l’Administració o una ordre inmediata i directa
d'aquesta.
e) Respectar el principi de no-discriminació per raó de nacionalitat, respecte de les
empreses d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, en els contractes de
subministrament conseqüència del de concessió de serveis.
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f) Informar l'administració del funcionament del servei, i quan calgui, de l'execució de
les obres i instal·lacions al seu compte, com també dels comptes d'explotació i de la
situació patrimonial en relació amb la gestió del servei.
g) Qualsevol altra que prevegi la legislació, en el plec de clàusules administratives
particulars i en la resta de la documentació contractual.
h) El contractista serà responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats,
així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament de Valls o per a
tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l'execució del contracte.
i) El concessionari ha de portar una comptabilitat diferenciada respecte de tots els
ingressos i despeses de la concessió, i que ha d’estar a disposició de l’entitat
contractant. El concessionari ha de separar comptablement els ingressos provinents
de les aportacions públiques i aquells altres procedents de les tarifes abonades pels
usuaris del servei.
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Valls, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
·
·




Facilitar a l’Ajuntament de Valls la informació establerta per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
Comunicar a l’Ajuntament de Valls les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit
procediment de licitació.
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació)
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en els termes de l’article 217 LCSP.
Condicions especials d'execució del contracte: constituiran condicions especials
d’execució les contemplades en la clàusula sobre condicions laborals, socials i
econòmiques i la relativa a les obligacions amb subcontractistes i subministradors El
compliment de les condicions especials d'execució, tindran caràcter d'obligació
contractual essencial.
Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el
contractista quedarà obligat al compliment de les següents obligacions:












Al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral,
seguretat social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental.
L’incompliment d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per a l'Ajuntament
de Valls. L’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
A pagar les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials i, si escau, de la
formalització del contracte, i les taxes per la prestació dels treballs facultatius
de qualsevol índole que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents en
la forma i quantia que aquestes assenyalin.
A aplicar, en executar el contracte, mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i
homes i la conciliació del treball i la vida familiar.
En l’elaboració i presentació de l’oferta del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del
llenguatge i de la imatge.
En general, l'empresa contractista respondrà de totes les obligacions que li
venen imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de
les normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre
tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontratistes i els treballadors
d’un o altre, sense que pugui repercutir contra l’Ajuntament cap multa, sanció o
qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que
poguessin imposar-li els Organismes competents.
Atès que es tracta d'un servei de nova implantació, no serà d'aplicació
l'obligació establerta a l’article 130 de la LCSP, i l’adjudicatari no tindrà
l’obligació de subrogar-se com a ocupador en relacions laborals prèvies.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris
impagats als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i
de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el
supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats
per una nova empresa contractista. En qualsevol cas, el contractista,
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indemnitzarà a l’Ajuntament per les quantitats que es veiés obligat a pagar per
incompliment de les obligacions aquí consignades, encara que això li vingui
imposat per resolució judicial o administrativa.
Es considerarà obligació essencial, l’incompliment de la qual serà causa de resolució,
el trobar-se l’adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
Informació econòmica que cal presentar anualment abans del 31 de març:
1.- Informe de gestió de l’any anterior que contingui els resultats econòmics i financers
i els indicadors de gestió d’activitats i serveis.
2. Estats econòmic financers de l’equipament que seran independents dels específics
de l’adjudicatari, i que inclouran:
Balanç de situació
Compte de pèrdues i guanys
Endeutament
Estructura de càrrecs i categories de personal
Despeses de personal
Inversions anuals realitzades, les acumulades i les amortitzacions tècniques o
econòmiques de les inversions efectuades per l’entitat gestora de l’equipament,
especificant els criteris anuals d’amortització.
Aquests estats seran formulats d’acord amb els principis i criteris de valoració,
agrupació i classificació d’acord amb el Pla General Comptable vigent i hauran d’estar
auditats per una empresa o professional degudament autoritzat, aplicant les normes
d’auditoria generalment acceptades.
3. Document comparatiu entre les previsions del pla de viabilitat i les dades definitives
de l’exercici.
Correspondran i seran a càrrec del contractista:



L’obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació,
tant oficial com particular, que es requereixi per a la prestació dels serveis.
Qualsevol altra despesa que es produís per a la realització de l’objecte del
contracte, incloses les fiscals, taxes i gravàmens, segons les disposicions
vigents.

Assegurances
El contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com una
assegurança de responsabilitat civil específica per la instal·lació, per un import d’un
milió euros, pels danys a tercers derivats de l’estat i ocupació de l’immoble, del
funcionament de les instal·lacions i serveis i del desenvolupament de l’activitat que
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cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del contracte.
Confidencialitat
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquesta mena a
què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà
durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte.
Clàusula 20.- Drets del concessionari
a) El concessionari té dret a les contraprestacions econòmiques que preveu el
contracte, entre les quals s’inclou, per fer efectiu el seu dret a explotar el servei, una
retribució fixada en funció de la seva utilització que s’ha de percebre directament dels
usuaris o de la mateixa Administració.
b)Obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l'equilibri econòmic de
la concessió, en els termes de l'article 290 de la LCSP.
c)Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei.
d)Demanar a l'ens local que exerciti les potestats d'expropiació forçosa, imposició de
servituds i desnonament administratiu per a l'adquisició del domini, drets reals o l'ús
dels béns necessaris per al funcionament del servei, sens perjudici de les facultats que
la legislació li atorga com a beneficiari de l'expropiació. En tot cas, els béns i drets
expropiats que quedin afectes a la concessió s’han d’incorporar al domini públic.
e) El dret a cedir la concessió d’acord amb el que preveu l’article 214 de la LCSP i a
hipotecar-la en les condicions que estableix la Llei, amb l’autorització prèvia de l’òrgan
de contractació en els dos casos.
f) La facultat de titulitzar els seus drets de crèdit, en els termes que preveu la Llei.
g) Qualssevol altres que li siguin reconeguts per les lleis.
Clàusula 21.- Potestats de l'Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes que assenyala la Llei de
Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació té les prerrogatives i drets
següents:
a) Interpretar els contractes i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
b) Establir, si s’escau, les tarifes màximes per la prestació del servei.
c) Modificar unilateralment els contractes per raons d’interès públic degudament
justificades, d’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic.
d) Restablir l’equilibri econòmic de la concessió a favor de l’interès públic, de la forma
i amb l’extensió que preveu l’article 290 de la LCSP.
e) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l'ens local pot inspeccionar
el servei, les instal·lacions i els locals, i la documentació relacionada amb l'objecte de
la concessió, i dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.
f) Exercir les funcions de policia en l’ús i explotació del servei en els termes que
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estableixi la legislació sectorial específica.
g) Assumir temporalment la gestió directe del servei en els casos en què no el presti o
no el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables.
h) Imposar el concessionari les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi
comès en la prestació del servei.
i) Acordar la resolució dels contractes en els casos i en les condicions que estableixen
els articles 294 i 295.
j) Rescatar la concessió.
k) Qualssevol altres drets reconeguts en aquesta o en altres lleis.
L’exercici de les prerrogatives administratives que preveu aquest article s’ha d’ajustar
al que disposen aquesta Llei i la legislació específica que sigui aplicable.
Clàusula 22.- Cessió del contracte i subcontractació
Cessió
Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 de la LCSP.
El contractista no pot cedir els drets i les obligacions que dimanen del contracte a un
tercer quan les qualitats tècniques o personals del cedent hagin estat raó determinant
de l’adjudicació del contracte i de la cessió pogués resultar una restricció efectiva de la
competència del mercat. En cap cas podrà autoritzar-se la cessió a un tercer quan
aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si
aquestes consisteixen un element essencial del contracte.
En qualsevol cas per tal que els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions
a tercers caldrà que es donin els requisits esmentats en l’article 214.2 de la LCSP:
a)Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta
autorització s’atorga sempre que es donin els requisits previstos a les lletres següents.
El termini per notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització és de dos mesos,
transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu.
b) Que n’hagi efectuat l’explotació durant almenys una cinquena part del termini de
durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobantse el contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat
en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la cessió en
els supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis
els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i inequívoques, la possibilitat de
subrogació d’un tercer en tots els drets i obligacions del concessionari en cas de
concurrència d’algun indici clar i predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la
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concessió, amb la finalitat d’evitar-ne la resolució anticipada.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència
que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament
classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa
de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.
Subcontractació
En el contracte de concessió de serveis, la subcontractació només pot recaure sobre
prestacions accessòries, i li és aplicable la regulació que estableixen els articles 215,
216 i 217 d’aquesta Llei.
L'empresa té l'obligació de comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que
pretengui celebrar i, un cop signat/s, aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a
la seva subscripció.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que
assumirà, per tant, la total execució del contracte front l'Administració.
El contractista estarà obligat a pagar als subcontractistes o subministradors el preu
pactat en els terminis i condicions establerts en l’art. 216 de la LCSP.
Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa front l'Administració
contractant per les obligacions concretes entre ells pel contractista com a
conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.
L'Ajuntament en tot moment podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments
que els adjudicataris hagin de fer a tots els subcontractistes o subministradors que
participin en els mateixos, en els termes de l’article 217 de la LCSP.
En tal cas, els adjudicataris remetran a l'Ajuntament quan aquest ho sol·liciti la relació
detallada del subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es
perfeccioni la seva participació, juntament amb les condicions de subcontractació de
cadascun d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així
mateix hauran d'aportar a l'Ajuntament quan aquest ho sol·liciti justificant el
compliment dels terminis del pagament fets als subcontractistes o subministradors un
cop finalitzada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts en
l'art. 216 LCSP i a la Llei 3/2004 en allò que li sigui d'aplicació.
Aquestes obligacions es consideraran condicions essencials d'execució,
l'incompliment de les quals a més de les conseqüències previstes per la normativa
vigent, permetrà la imposició de les següents penalitats:
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La suspensió del termini legalment establert per dur a terme el pagament de
l’obligació, en tant que l’adjudicatari no acrediti el pagament al subcontractistes
o subministradors del deute corresponent al contracte objecte d’aquest plec.
Sanció per import equivalent als interessos de demora meritats pel retard en el
pagament al subcontractista.

La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.
Clàusula 23.- Modificació, restabliment de l'equilibri del contracte
Modificació del contracte
1. La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuarse quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 i
290 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP
i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP.
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que
l’Ajuntament hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda
obligat al reajustament de la garantia dipositada.
L'òrgan de contractació que hagin modificat un contracte que estigui subjecte a una
regulació harmonitzada, a excepció dels contractes de concessió de serveis que
enumera l’annex IV, en els casos que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 2 de
l’article 205, han de publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea» l’anunci de
modificació corresponent de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.
L'òrgan de contractació que hagi modificat un contracte durant la seva vigència,
independentment de si aquest està o no subjecte a una regulació harmonitzada i de la
causa que justifiqui la modificació, han de publicar en tot cas un anunci de modificació
en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació en el termini de 5 dies des de
l’aprovació d’aquesta, que s’ha d’acompanyar de les al·legacions del contractista i de
tots els informes que, si s’escau, s’hagin sol·licitat amb caràcter previ a la seva
aprovació, inclosos els aportats per l’adjudicatari o els emesos pel mateix òrgan de
contractació.
2. Quan les modificacions o actuacions de l’Administració pública concedent, pel seu
caracter obligatori per al concessionari, afectin el règim financer del contracte, s’ha de
compensar a la part corresponent de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits
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econòmics que es van considerar bàsics en adjudicar el contracte.
3. No haurà dret a indemnització o altre tipus de compensació:
a) En cas que els acords que dicti l’Administració respecte del desenvolupament del
servei no tinguin transcendència econòmica,
b) En el cas d'incompliment de les previsions de la demanda recollides en l’estudi de
viabilitat de l’Ajuntament o en l’estudi efectuat pel concessionari.
Fora dels casos previstos, únicament és procedent restablir l’equilibri econòmic del
contracte quan causes de força major determinin de manera directa la ruptura
substancial de l’economia del contracte. A aquests efectes, s’entén per causes de
força major les que s’enumeren a l’article 239 d’aquesta Llei.
4. Actuacions administratives que no constitueixen supòsits de modificació del
contracte però que incideixen directament en l’execució del contracte.
Si l’Ajuntament provoques una incidència en el servei que comporti un augment de les
despeses o disminució dels ingressos, i per tant una disminució en la retribució fixada
en el moment d’adjudicació s’haurà de compensar al contractista, sempre i quan:
1)Sigui una alteració indirecta de la prestació del servei públic per una decisió
adoptada per l’Ajuntament.
2)No sigui deguda a un risc imprevisible.
3)Es constati l’existència de relació de causalitat entre una decisió adoptada per
l’Ajuntament i el perjudici causat al contractista.
4)Que comporti un increment onerós al contractista i que aquest sigui avaluable i
quantificable.
5)Que en tot cas no existeixi culpa del contractista o una manca de bona diligència
empresarial.
5. Restabliment de l’equilibri del contracte per actuacions de l’Ajuntament ja sigui per
modificacions introduïdes en el servei com per altres actuacions de l’Ajuntament que
incideixin directament en el règim econòmic del contracte.
Per tal de restablir l’equilibri econòmic de la concessió a favor del contractista o si fos
el cas, a favor de l’Administració, i per qualsevol dels supòsits previstos anteriorment,
l’òrgan de contractació podrà adoptar, de forma singular o acumulativa, qualsevol de
les mesures següents:
a)Increment o disminució de tarifes.
b)Augment de la subvenció o atorgament d’una subvenció amb caràcter extraordinari.
c)Allargament del termini de la concessió per un període que no excedeixi del 15% de
la seva duració inicial i en tot cas sense sobrepassar els límits legals establerts.
d)Reducció del termini inicial del contracte considerant l’equilibri fixat en el moment
d’adjudicació del contracte.
e)En general, amb qualsevol altre modificació que comporti una alteració del contingut
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econòmic del contracte perfectament identificable i avaluable.
El restabliment de l’equilibri mitjançant qualsevol de les mesures abans indicades
haurà de tenir en consideració el benefici del contractista previst en el moment de
l’adjudicació del contracte, de tal forma que en cap cas la mesura a adoptar podrà
atorgar un restabliment de l’equilibri del contracte que suposi un increment del benefici
fixat en el moment de l’adjudicació.
Clàusula 24 . Desistiment del contracte per part del contractista
El contractista té dret a desistir del contracte quan aquest resulti extraordinàriament
onerós per a ell, com a conseqüència d’una de les circumstàncies següents:
a) L’aprovació d’una disposició general per part d’una Administració diferent de la
concedent amb posterioritat a la formalització del contracte.
b) Quan el concessionari hagi d’incorporar, perquè hi estigui obligat legalment o
contractualment, a les obres o a la seva explotació avenços tècnics que les millorin
notòriament i la disponibilitat dels quals en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica,
s’hagi produït amb posterioritat a la formalització del contracte.
S’entén que el compliment del contracte esdevé extraordinàriament onerós per al
concessionari quan la incidència de les disposicions de les administracions, o l’import
de les millores tècniques que calgui incorporar, suposin un increment net anualitzat
dels costos d’almenys el 5 per cent de l’import net de la xifra de negocis de la
concessió, pel període que resti fins a la seva conclusió. Per calcular l’increment s’han
de deduir, si s’escau, els possibles ingressos addicionals que la mesura pugui generar.
Si el contractista desisteix del contracte com a conseqüència del que estableix aquest
apartat, la resolució no dóna dret a cap indemnització per a cap de les parts.
Clàusula 25 . Resolució
1. El present contracte s’extingirà pel seu compliment o per la seva resolució, de
conformitat amb l’article 294 de la LCSP i 260 del ROAS.
2. Són causes de resolució del contracte de concessió de serveis, a més de les que
assenyala l’article 211, amb l’excepció de les que preveuen les lletres d) i e), les
següents:
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.
c)El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La comissió d'una falta molt greu.
e)L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
f)L’incompliment de les obligacions essencials del contracte.
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g)La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat conforme el present plec.
h)La demora superior a sis mesos per part de l’Administració en el lliurament al
concessionari de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què es va obligar segons
el contracte.
i)El rescat del servei per part de l’Administració per gestionar-lo directament per raons
d’interès públic. El rescat de la concessió requereix, a més, que s’acrediti que la gestió
directa esmentada és més eficaç i eficient que la concessional.
j)La supressió del servei per raons d’interès públic.
k)La impossibilitat d’explotar el servei com a conseqüència d’acords adoptats per
l’Administració amb posterioritat al contracte.
l)El segrest o la intervenció de la concessió per un termini superior a tres anys, sense
que el contractista hagi garantit l’assumpció completa de les seves obligacions.
m)L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.
n)El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
3. L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en
els articles 212, 213 i 295 de la LCSP.
4. En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 26.- Segrest o intervenció de la concessió.
1. L’òrgan de contractació, amb l’audiència prèvia del concessionari, podrà acordar el
segrest o intervenció de la concessió en els casos en què el concessionari no pugui
fer front, temporalment i amb greu dany social, a l’explotació del servei per causes
alienes a ell o incorri en un incompliment greu de les seves obligacions que posi en
perill l’explotació. L’acord de l’òrgan de contractació ha de ser notificat al concessionari
i si aquest, dins del termini que se li hagi fixat, no corregeix la deficiència s’ha
d’executar el segrest o intervenció. Així mateix, es pot acordar el segrest o intervenció
en els altres casos recollits en la LCSP amb els efectes que s’hi preveuen.
2. Efectuat el segrest o intervenció, correspon a l’òrgan de contractació l’explotació
directa del servei i la percepció de la contraprestació establerta, i pot utilitzar el mateix
personal i material del concessionari. En aquest cas, l’Ajuntament haurà de designar
un o diversos interventors que substitueixin plenament o parcialment el personal
directiu de l’empresa
Clàusula 27.- Reversió, termini de garantia i liquidació el contracte.
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1. Finalitzat el termini de la concessió o resolt el contracte per qualsevol de les causes
previstes en el present plec, el servei ha de revertir a l’Administració, i el contractista
ha de lliurar les béns i instal·lacions afectats inicialment al servei, així com el conjunt
de les millores realitzades en les instl·lacions i els béns adquirits durant el període de
vigencia d'aquest contracte.
La situació de conservació i funcionament deis béns, instal·lacions i equips objecte de
reversió haura de ser l'adequada per a garantir la continuitat en la prestació del servei.
2. Durant el termini de sis mesos anteriors a la finalització del termini contractual o de
la seva pròrroga, l’òrgan competent de l’Administració ha d’adoptar les disposicions
encaminades a garantir que el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions
convingudes i a tal efecte designarà un interventor tècnic que farà les comprovacions i
informarà de les reparacions que hagi d’efectuar el concessionari al seu càrrec, per tal
de mantenir les instal·lacions en adequat estat de funcionament. Comprovat l’estat
correcte de les instal.,lacions, s’estendrà acta de recepció, moment a partir del qual
començarà el període de garantia, que serà de 3 mesos, i es procedirà, dins del mes
següent, a practicar les actuacions necessàries per a la liquidació del contracte.
3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la
liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al
contractista respecte dels esmentats béns, instal·lacions , equips o qualsevol altre
obligació contractual i sempre que hagi transcorregut el termini de garantia.
4. La reversió de tots els béns i instal·lacions afectes al servei hauran de realitzar-se
lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen.
5. El desallotjament complet de les instal·lacions haurà de produir-se en el termini de 3
mesos posteriors a l’acabament de la concessió. No obstant, l’Ajuntament es reserva
la potestat de reduir o ampliar aquest termini per raons d’interès públic.
Clàusula 28.- Responsabilitat en l'execució del contracte
1. lndemnització de danys i perjudicis
El contractista haura de rescabalar l'Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo pels
perjudicis derivats de dol o negligencia en el compliment de les obligacions resultants
de l'adjudicació, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. En aquests suposits,
la indemnització es determinara per l'Ajuntament en raó deis perjudicis causats, amb
audiencia previa del contractista i sense perjudici de les accions que en el seu cas
procedeixi.
L'import de les indemnitzacions per danys i perjudicis es deduirà de la subvenció i, en
el seu cas, de la garantia.
2. Regim de faltes, multes i sancions contractuals
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà sancionar les següents faltes:
Constitueixen faltes de l’adjudicatari les següents:
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Faltes molt greus:
a)L’incompliment de les obligacions essencials i condicions especials d’execució del
contracte.
b)L’incompliment del termini d’inici de les prestacions.
c)L’incompliment molt greu de les obligacions que afectin a la regularitat, continuïtat
del servei, als drets dels usuaris i als interessos municipals.
d)L’abandonament del servei, entès com la paralització total en l’execució de les
prestacions per causes imputables al contractista. Es produeix paralització total del
servei quan romangui tancat més de 72 hores.
e)La resistència o l’incompliment dels requeriments efectuats per l'Ajuntament, quan
produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
f)Qualsevol pràctica defraudadora o irregularitat en la forma de prestació del servei
que suposi discriminació per als usuaris o enriquiment injust.
g)L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte o
compliment manifestament defectuós o irregular, derivades de la utilització de
sistemes de treball, personal, medis materials diferents als previstos en els plecs o en
la oferta del concessionari quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
h)L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social i de prevenció de riscos laborals que es derivin per l'execució del contracte i
que siguin constitutives d’infraccions molt greus d’acord amb la normativa sectorial
corresponent.
i)L’incompliment molt greu de les obligacions de confidencialitat de dades de caràcter
personal a que tingui accés el concessionari per raó del contracte. En tot cas, tindrà
aquesta consideració la no incorporació de les dades d’usuaris al fitxer municipal.
j)La desobediència per part del concessionari de les disposicions de l’Ajuntament
sobre la conservació, manteniment i seguretat de les instal·lacions, quan posi en perill
la prestació del servei o la seguretat dels usuaris.
k)El falsejament intencionat de les dades econòmiques o de l’activitat.
l)La cessió del contracte amb incompliment de les previsions establertes en el present
plec de clàusules.
m)La manca de les assegurances exigides en el present plec de clàusules.
n)La reiteració de faltes greus.
Faltes greus:
a)El cobrament inadequat dels serveis als usuaris.
b)Les interrupcions de tots o alguns dels serveis per causes imputables al contractista.
Es produeix interrupció quan el/s servei/s romanguin interromput/s més de 24 hores.
c)la no presentació dins de termini de la documentació económica que està obligat a
presentar el concessionari.
d)La desobediència per part del concessionari de les disposicions de l’Ajuntament
sobre la conservació, manteniment i seguretat de les instal·lacions quan no estigui
tipificat com a molt greu.
e)El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre de les instal·lacions.
f)La resistència de la concessionària a executar el manteniment de les instal.lacions
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que li és exigible i que no estigui tipificat com a infracció molt greu.
g)La subcontractació amb incompliment de les previsions establertes en el present
plec de clàusules.
h)La utilització de sistemes de treball, personal, medis materials diferents als previstos
en els plecs o en la oferta del concessionari que no estigui tipificat com a infracció molt
greu.
i)L’incompliment dels requeriments efectuats per l'Ajuntament, quan no estiguin
tipificats com a infracció molt greu.
j)La venda habitual d’articles, productes o serveis que hagin estat objecte de prohibició
d’acord amb la legislació vigent.
k)La realització d’obres o reformes en el local sense autorització.
m)Les interrupcions o paralitzacions continuades i/o successives de les prestacions
encomanades que no suposin abandonament del servei.
l)L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte o
compliment manifestament defectuós o irregular, que no constitueixi falta molt greu,
sigui ocasionat per la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines
o personal insuficients o inadequats, o per qualsevol altre causa imputable al
concessionari.
m)No informar a l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb
repercussió greu pel servei i els usuaris.
n)La manca de respecte als usuaris i tercers, als inspectors dels serveis municipals o
als agents de l’autoritat per part de l’empresari o els seus empleats. En general, tota
actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
o)Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social, de
prevenció de riscos laborals i de protecció de dades, que es derivin per l'execució del
contracte i que no siguin constitutives d’infraccions molt greus d’acord amb el present
plec.
p)La reiteració en la comissió de faltes lleus.
Faltes lleus:
a) Qualsevol incompliment d’obligacions establertes en el present plec, en el plec de
prescripcions tècniques o la oferta del concessionari no tipificat com a infracció greu o
molt greu.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del
mateix caràcter (greu o molt greu) sancionada per resolució administrativa ferma.
L'Ajuntament determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les
quals es graduaran d’acord amb els següents criteris:
a)
Intencionalitat.
b)
La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament del servei i en
general a l’interès públic.
c)
La reincidència en la comissió d’incompliments.
d)
La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari.
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L'import de les penalitats es deduirà de la subvenció i, en el seu cas, de la garantia.
Faltes molt greus: L’Ajuntament podrà optar per la la resolució contractual per culpa
imputable al concessionari o la imposició d’una multa de entre el 10 i el 20 per cent
dels ingressos obtinguts per l’explotació del servei durant l’any anterior.
Faltes greus: multa de entre el 5 i el 10 per cent dels ingressos obtinguts per
l’explotació del servei durant l’any anterior.
Faltes lleus: multa de fins al 5 per cent dels ingressos obtinguts per l’explotació del
servei durant l’any anterior.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta
del responsable del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
Clàusula 29.- Notificacions i comunicacions electròniques
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
a la seu electrònica de l'ajuntament de Valls.
Clàusula 30.- Protecció de dades de caràcter personal
En el cas que aquest contracte impliqui tractament de dades de caràcter personal el
contractista haura de respectar, en la seva integritat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva
normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
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qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició Addicional 25 de la LCSP.
L’adjudicatari es comprometrà a no divulgar aquesta informació confidencial, així com
a no publicar-la per qualsevol altre mitjà, ja sigui directament o mitjançant tercers, i a
no posar-la a la disposició d’altres persones sense el previ consentiment per escrit de
l’Ajuntament de Valls.
L’adjudicatari del contracte administratiu es compromet, una vegada extingit el present
contracte, a no conservar cap còpia de qualsevol material, informació o documentació
de la informació confidencial.
Així mateix, l’adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes
de les obligacions establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així
com de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter
personal. Realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que siguin necessaris
amb el seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment
d'aquestes obligacions.
La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte
serà indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per
qualsevol causa, de la relació entre l’Ajuntament de Valls i l’adjudicatari.
En els contractes que impliquin tractament de dades de caràcter personal,
l’adjudicatari en el moment de la formalització del contracte, haurà de signar un
contracte que reguli les seves obligacions com encarregat del tractament de dades.
Clàusula 31. - Règim de recursos
En el cas de concessions de serveis de valor estimat inferior o igual a 3 milions
d'euros els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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En el cas de concessions de de serveis de valor estimat superior a 3 milions d'euros,
són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Clàusula 32.- Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció
L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els
contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats a la LCSP i al RGLCAP.
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Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic i jurídic
competent, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i
resolució, seran immediatament executius.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1
MODEL DE PROPOSICIÓ - CRITERIS AUTOMÀTICS
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., amb CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................,
EXPOSO:
1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Valls, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per contractar la concessió del
servei......................... .......
i de les clàusules tècniques i econòmiques –
administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades
clàusules i ofereixo efectuar-lo per l'import següent:
-Aportació màxima municipal com a subvenció: ......................................................
-S’adjunta la següent documentació:
Estudi de viabilitat econòmica, en el que en tot cas s’especificarà el % de benefici
previst pel contractista – amb la previsió d’ingressos i despeses – i, si s’escau, la
rebaixa de la subvenció proposada.
En aquest estudi es desglossaran les partides de despeses necessàries per a la
prestació dels serveis a contractar, especificant:
Costos de personal directe, afecte al servei, especificant el cost anual amb justificació
de tots els conceptes retributius inclosos en el conveni vigent aplicable.
Despeses de material i serveis.
Despeses de manteniment.
Despeses de difusió i comunicació.
Despeses de promoció i activitats.
Despeses de subministraments.
Si és el cas, costos d’amortització, de finançament o de qualsevol altre mena derivats
de l’adquisició d'actius necessaris per la prestació del servei, indicant la modalitat
d’adquisició (compra, lloguer o qualsevol altre) i especificant la despesa per a cada
tipus de material.
Assegurances i altres despeses generals, que resultin necessàries per la prestació
del servei.
Si s’escau, despeses indirectes o mitjans comuns, en el que s’inclourà la part
proporcional dels costos indirectes. Inclouran totes les despeses comunes a
cadascunes de les prestacions objecte de contracte.
En aquest estudi es desglossaran les partides d'ingressos, especificant:
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Ingressos per entrades;
Ingressos per serveis
Ingressos per vendes botiga
altres ingressos
Altres criteris objectius:
-Contractació indefinida de totes les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte: SÍ / NO
-Major retribució salarial de totes les persones treballadors ocupades en l’execució del
contracte en relació amb el conveni d’aplicació:
Increment de ........... %
-Preu per hora ofertat a l’Ajuntament per a la utilització dels espais de Museu per a la
celebració d’actes ...........................
-Millores a l’equipament (segons el pla de gestió i viabilitat):
a) Trasllat i ordenació del material del CDOCA del Museu de Valls al MCC: SÍ / NO
b) Parets modulars de la sala d’exposicions temporals: SÍ / NO
2.- Que em comprometo a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients, i accepto les penalitats previstes en el plec per a cas
d'incompliment.
3.- Declaro que als efectes del previst als apartats 1 i 2 de l’article 86 del RCAP, a la
present licitació:
(assenyalar el que procedeix)
No concorren a la present licitació empreses pertanyents al mateix grup
empresarial de l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que es
trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç.
Concorren a la present licitació les següents empreses pertanyents al mateix grup
empresarial de l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que es
trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç (Indicar el
nom de les empreses que hi concorren)
4.- Que les persones i adreces electròniques autoritzades a rebre les notificacions són
les següents (amb un màxim de dos):
Nom i cognoms
NIF
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Adreça de correu on rebre els
avisos de les notificacions
telemàtiques
Telèfon mòbil

Nom i cognoms
NIF
Adreça de correu on rebre els
avisos de les notificacions
telemàtiques
Telèfon mòbil
5-Que l'empresa que represento té les següents característiques:
Sí es una Petita o mitjana empresa d'acord amb l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la
Comissió: Té menys de 250 treballadors, facturació anual inferior als 50 milions d'euros i el seu
balanç general es inferior als 43 milions d'euros.

No es una Petita o mitjana empresa d'acord amb l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la
Comissió: Té més de 250 treballadors, o facturació anual superior als 50 milions d'euros, o el seu
balanç general es superior als 43 milions d'euros.

................................de .............................de .......................
SIGNATURA
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE
INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(RELI) O EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES
DE L’ESTAT (ROLECE).
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., amb CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat són plenament
vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho
són, aportant els documents acreditatius de les dades no vigents).

Lloc, data, signatura (segell) de l’empresa candidata
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ANNEX 3 - PREUS PÚBLICS
Entrades (inclòs l’IVA)
• General: 7 € o Persones de 8 a 64 anys
• Bonificada: 5 €
Grups (a partir de 20 persones)
• Reduïda: 4 €
Jubilats, majors 65 anys, estudiants, aturats, guia oficial de Turisme, Associació de
Museòlegs de Catalunya, socis ICOM i persones discapacitades acreditades i un
acompanyant.
• Gratuïta: 0 €
Infants menors de 7 anys, mitjans de comunicació acreditats, carnet de Professor o
Amics del MCC (en cas que es creï aquesta figura).
Serveis (inclòs l’IVA)
• Visita guiada (1h 30’): 3,5 €
• Visita guiada i tallers didàctics (1h 30’): 3,5 €
• Visita guiada i tallers didàctics (1h): 3 €
• Visita guiada i tallers didàctics (2 h): 4 €

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que aquest plec s'informa favorablement als efectes previstos a la
Disposició Addicional 2.8 de la LCSP.

El secretara accidental
Mònica Bernal de Barbarà
Valls, 15 d’abril de 2019
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