PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
INFORMACIÓ ESPECIFICA DEL CONTRACTE
CÀPITOL I RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1. Objecte del contracte
El contracte té per objecte la gestió del servei de l’escola de musica municipal per al
CURS ESCOLAR 2019-2020 en règim de concessió de serveis mitjançant la cessió
del material relacionat a l’annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques i, dels espais
de l’Escola Pompeu Fabra que consta a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions
Tècniques, tal i com consta a la Memòria justificativa del canvi de modalitat de la forma
de gestió del servei públic d’Escola de Música Municipal, aprovada definitivament pel
Ple de la corporació en sessió ordinària de 22 de setembre de 2016.
1.2 Divisió en lots
No correspon
1.3 Codi del CPV ( Vocabulari Comú dels Contractes Públics )- Reglamento CE
213/2008, de 28 de novembre de 2007
El codi de la CPV corresponent a aquest contracte és el següent :80000000-4
1.4 Naturalesa Jurídica del Contracte
El contracte te naturalesa administrativa i es configura com de concessió de serveis
d’acord amb la definició de l’article 15 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
1.5 Necessitats administratives a satisfer
Les necessitats administratives a satisfer consten en l’expedient a l’empara del que
disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
1.6 Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de licitació
La concessió s’adjudicarà per concurs, pel procediment obert tenint en compte el valor
estimat del contracte que bé determinat per les retribucions del concessionari i les
aportacions de la corporació, que consten a l’estudi econòmic financer que forma part
de l’expedient i que constitueix la base del present plec de clàusules i, un cop deduït
de l’esmentada retribució el cànon a satisfer a la Corporació municipal a l’empara de
que disposen els arts. 289 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. ( “El
contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el
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Maria Dolors Carreras Casany (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 19/07/2019
HASH: 4ad7ab53cf8af67ee1566b9e8a624b61

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SERVEIS PEL
CURS 2019-2020.

contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del
servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá
directamente de los usuarios o de la propia Administración )
1.7 Lloc de prestació del servei.
El lloc de prestació del servei són les instal·lacions que venen determinades a l’annex
núm.1 del plec de prescripcions tècniques i durant el temps que es determina en el
present plec per a la prestació del servei.
1.8 Vigència
La vigència del contracte s’estendrà per tot el curs 2019-2020 d’acord amb l’establert a
la clàusula 1.11.
1.9 Pròrroga
No procedeix la pròrroga.
1.10 Modificació del contracte
El present contracte únicament podrà ser objecte de modificació per raons d’interès
públic de conformitat amb l’article 244.2.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals així com pels motius
taxats legalment d’acord amb l’article 290 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.

D’acord amb el previst al Plec de Prescripcions Tècniques, les prestacions objecte del
present contracte s’iniciaran a finals de setembre i/o principis d’octubre del curs
2019-2020 i finalitzaran el mes de juny de 2020. En la mesura del possible, l’inici i la
finalització de les classes coincidirà amb el calendari de les escoles de Primària i
Secundària.
Així mateixa es podrà fomentar la posada en marxa d’activitats formatives de curta
durada (Nadal, Setmana Santa, i a l’estiu – durant el mes de juliol) segons la disposició
d’hores dedicades a tal efecte i previstes dins del Pla anual del centre.
Qualsevol modificació del calendari escolar requereix l’aprovació de l’Ajuntament.
1.12 Admissió de solucions alternatives o variants
Aquesta licitació no admetrà la presentació de solucions alternatives o variants.
1.13 Termini de garantia
Coincidirà amb el termini d’execució del contracte.
1.14 Publicitat de la licitació
Tenint en compte el procediment objecte d’aplicació per a l’adjudicació del present
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1.11 Inici de la prestació del servei

contracte resta subjecte a publicació la licitació del mateix al perfil del contractant.

1.15 Despeses de publicitat
No s’estableix.
1.16 Contracte subjecte a regulació harmonitzada
El present contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada
1.17 Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació
El present contracte no és objecte de recurs especial en matèria de contractació.
1.18 Règim Jurídic específic del contracte
El present contracte a més de la normativa que ve determinada a la part general del
present plec resta subjecte al Reglament municipal regulador del servei d’escola de
musica aprovat pel Ple de la Corporació municipal.
CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1.1 Valor estimat del contracte
El valor estimat del present contracte, entenent pel mateix la totalitat de les
retribucions a percebre pel contractista derivades de les tarifes a satisfer pels usuaris i
l’import de l’aportació municipal així com el valor de tots els béns, subministraments i
serveis que l’òrgan de contractació posi a disposició del concessionari, necessaris per
a la prestació del servei és de 18.712,50 amb el següent desglossament:
DESPESES

Costos directes curs

16.735,00 €

Costos directes contracte

16.735,00 €

Indirectes serveis curs

975,00 €

Indirectes serveis contracte

975,00 €

TOTAL CURS

17.710,00 €

TOTAL CONTRACTE

17.710,00 €
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DESPESES

INGRESSOS
RENDIMENTS
TOTAL TARIFES CURS

18.118,50 €

TOTAL TARIFES CONTRACTE

18.118,50 €

TOTAL COST BÉNS CURS

594,00 €

TOTAL COST BÉNS CONTRACTE

594,00 €

Aportació Ajuntament

QUADRE RESUM
COST TOTAL CURS

17.710, 00 €

COST TOTAL CONTRACTE (SP)

17.710, 00 €

TOTAL INGRESSOS TARIFES CURS +
Aportació municipal

18.712, 50 €

TOTAL INGRESSOS TARIFES
municipal CONTRACTE

+

Aportació
18.712, 50 €

Segons es desprèn de l’estudi econòmic financer que consta a l’expedient i que
conforma l’Annex 4 del present plec de Prescripcions Tècniques.

El contractista a partir de la data d’inici de les prestacions objecte del present contracte
i durant la vigència d’aquest, està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que
cobreixi la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves
actuacions en compliment del present contracte.
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de
responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers
de conformitat amb la normativa aplicable. Hi restaran cobertes especialment els
riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de la prestació del servei,
d’acord amb la normativa legal aplicable.
2.3 Cànon a satisfer pel concessionari-adjudicatari del present contracte
El cànon a satisfer per l’adjudicatari del present contracte serà de 40 euros/
mensuals.
L’esmentat cànon s’haurà de satisfer mensualment per part de
l’adjudicatari en el termini dels cinc primers dies de cadascuna de les mensualitats de
duració del contracte en el núm. de compte bancari que amb aquesta finalitat es
determinarà en el contracte a formalitzar entre l’adjudicatari del present contracte i
l’Ajuntament de Cunit.

Codi Validació: 757LTGPH4SPXJ9TJ7PMPGJ2LR | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 24

2.2 Assegurances del contracte

2.4 Tarifes a satisfer pels usuaris del servei
Les tarifes a satisfer per als usuaris del servei són les que vénen determinades en
l’annex III d’aquest plec a millorar a la baixa, si s’escau d’acord amb els criteris
automàtics fixats en la clàusula 3.6.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Solvència Financera, econòmica, tècnica i professional
La justificació de la solvència financera, econòmica, tècnica i professional s’acreditarà
mitjançant els següents documents:
3.1.1 Solvència financera i econòmica
Es podrà acreditar per qualsevol dels següents mitjans:
a) Volum anual de negocis relatiu a les prestacions que constitueixen l’objecte del
present contracte, per import igual o superior al valor estimat del contracte.
b) Justificant de la existència d’una assegurança de riscos professionals per un
import de 300.000,00 EUROS.
c) Patrimoni net o, si s’escau, rati entre actius i passius, al tancament de l’últim
exercici econòmic per el qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en
aquest apartat, llevat que, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les
referències sol·licitades, en aquest cas caldrà que la documentació presentada sigui
considerada prèviament com a suficient per la mesa de contractació.
3.1.2 Solvència tècnica i professional

- Una relació dels principals serveis objecte del present contracte realitzats en el
decurs dels últims 5 anys que inclogui l’import, dates i el seu destinatari, públic o
privat, dels mateixos. A aquesta relació s’acompanyaran els corresponents certificats
acreditatius de la bona execució dels corresponents serveis.
Descripció
Entitat
detallada dels adjudicatària
treballs

Data
Import
adjudicació/execució adjudicació

Aportació
certificat de
bona
execució

-Declaració on s´indiqui titulació acadèmica i professional del licitador. S´acompanyarà
dels certificats acreditatius corresponents.
L’incompliment dels requisits mínims de solvència suposarà l’exclusió de les empreses
licitadores en el procediment de licitació.
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S’haurà d’acreditar pel compliment dels dos mitjans següents:

3.2 Presentació de proposicions
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica
del perfil del contractant de l’Ajuntament de Cunit (http://www.cunit.cat), en el termini
de QUINZE DIES NATURALS a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant (art. 159.4 lletra a) LCSP).

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada (pel sobre 1 no es requereix paraula clau).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà la documentació en el moment de l’enviament de
les ofertes. 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, que poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells, només les empreses
licitadores la/les tenen. L’eina de Sobre Digital no recorda les contrasenyes
introduïdes, no obstant durant la presentació de les ofertes la plataforma permet
descarregar un document amb les claus.
Cal recordar que les claus són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
El sistema demanarà a les empreses licitadores, que introdueixin la paraula clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del sobre.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre ni al seu desxifrat. Per tant, no es podrà efectuar la
valoració de la documentació de l’oferta i la mesa acordarà la seva exclusió.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible.
Es publicarà a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena
corresponent;
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 de Cunit. Serà responsabilitat de les
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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 correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació
de l’oferta.
L’adreça electrònica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que serà la que es farà servir per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin a la declaració responsable del sobre 1 per a rebre els avisos de notificacions
i comunicacions.
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.

empreses licitadores que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
La Mesa valorarà les conseqüències respecte a la seva continuïtat en el procediment
de tota aquella documentació que sigui il·legible o inaccessible per raons tècniques
alienes a l’Ajuntament (documents malmesos, en blanc, infectats, o similar).
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, al plec
de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació
per consultar les dades que recullen el RELI, el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficial d’operadors econòmics
d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de
totes les propostes per ella subscrites.
a. Contingut
Els licitadors presentaran la documentació en TRES SOBRE DIGITALS (SOBRES 1, 2
i 3):

3.3 Contingut de les proposicions

SOBRE 1.- Contindrà la documentació administrativa següent:

Les condicions establertes legalment per 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.
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.
SOBRE 2.- PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE MÚSICA MUNICIPAL EN LA
MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS.
En aquest sobre s’inclourà:
1.- Proposta d’un Projecte Educatiu de Centre
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La declaració responsable per prendre part en el procediment d’acord amb el DEUC
(annex1)

2.- Proposta d’un Projecte Curricular de Centre
3.- Proposta d’un Pla Anual
4.- Proposta d’un Pla de Treball
Caldrà que l’empresa licitadora detalli, de forma ordenada, cada un dels punts que són
objecte de valoració d’acord amb els criteris subjectes a un judici de valor establerts a
la clàusula 3.6 d’aquest Plec de Clàusules Administratives particulars.
SOBRE 3.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS PER
A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE
MÚSICA MUNICIPAL EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ DE SERVEIS.
Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d’unió temporal amb d’altres, si ho ha fet individualment o figuren en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes.
En aquest sobre s’inclourà, la documentació que s’haurà de valorar seguint els criteris
avaluables de forma automàtica:
1.- Proposta econòmica de millora de les tarifes establert de conformitat amb el model
següent :
“En
.................................
amb
DNI
núm
......................................
lliurat
a .......................... en data.........................., de ......... anys d’edat, i veí
de ............................. amb domicili al carrer.............. de ......................, actuant en nom
propi / en representació de ...................(segons acredito amb el poder que
acompanyo),

Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i sol·licito prendre part en la
licitació per optar a la concessió de serveis per al curs 20119-2020 i de les clàusules
econòmic-administratives que regeixen l’esmentat procediment i en cas de resultar
adjudicatari/ària, em comprometo al compliment estricte de les obligacions inherents
en el contracte, oferint la rebaixa de.......% de totes les tarifes fixades en l’annex
III.
Data i signatura del proponent”
Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d’unió temporal amb d’altres, si ho ha fet individualment o figuren en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes.
2.- Augment d’horaris de docència els dissabtes
3.- Impartició d’activitats obertes a la ciutadania
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MANIFESTO
Que estic assabentat/da de l'anunci del procediment obert del servei de música
municipal en la modalitat de concessió de serveis pel curs escolar 2019-2020 i de les
clàusules econòmic-administratives que regeixen l’esmentat procediment.

4.- Trobades amb altres escoles i intercanvis
3.4 Obertura de proposicions
Data i hora de l'acte públic d'obertura del sobre 2: El segon dia hàbil següent al de
finalització del termini de presentació de proposicions.
Una vegada valorat la documentació subjecte a judici de valor s’obrirà en acte públic el
sobre 3 prèvia lectura dels resultats del sobre 2 que seran oportunament comunicats al
perfil del contractant.
3.5 Mesa de Contractació
La mesa de contractació, estarà integrada pels següents membres:
a) President:
-

L’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui
delegui

b) Vocals :
a) Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que
tingui entre les seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
b) Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves
funcions el control econòmic-pressupostari de la Corporació.
c) Un Tècnic/ca de l’Ajuntament de Cunit de la categoria A2. E
c) Secretari :

La Mesa actua vàlidament en presència de la meitat més un dels seus membres.
Ordinàriament, els acords s’adopten per majoria simple i la presidència exerceix el vot
de qualitat en cas d’empat reiterat.
Un cop finalitzat l'acte s'aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l'actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.
La mesa de contractació classificarà, de forma decreixent, les proposicions
presentades i elevarà aquesta proposta a l’Alcaldia-Presidència que n’aprovarà la
classificació.
3.6 Criteris objecte de valoració per a l’adjudicació del contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a la Corporació municipal són els que continuació es determinen:
CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR
1. Criteris que depenen d’un judici de valor

-

(fins a 46 punts)

Proposta d’un Projecte Educatiu de Centre que contempli:

fins a 20 punts

Anàlisi del context (marc legal, situació socioeconòmica i cultural del municipi): 3 punts
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d) Funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.

Trets d’identitat (llengua d’aprenentage, línia metodològica, l’educació com a procés integral,
pluralisme i valors democràtics, coeducació, modalitat de gestió institucional, relacions escola-entorn,
educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració, educació per la diversitat): 3 punts
Missió i objectius del servei: 4 punts
Formulació d’objectius (objectius pedagògics, objectius de l’àmbit de serveis i de la cultura del
centre): 5 punts
Estructura organitzativa (estructura educativa, òrgans de govern, estructura de coordinació
docent, serveis): 5 punts

-



Proposta d’un projecte Curricular de Centre:

fins a 10 punts

Proposta metodològica explicitant què (concreció d’objectius i adequació dels continguts), com
(explicitar les estratègies metodològiques i principis) i quan (organització dels itineraris curriculars)
ensenyar per a tota la formació que ofereix l’EMM: 3 punts
Proposta de model d’avaluació explicitant què (establir criteris d’avaluació), com (proposta
d’eines d’avaluació) i quan (proposta de moments de l’avaluació) avaluar per a tota la formació que
ofereix el servei de música: 3 punts
Proposta sobre l’acompanyament, l’orientació i la tutorització del procés d’aprenentatge: 2 punts
Proposta respecte a mesures d’atenció a la diversitat: 2 punts

-



Proposta d’un Pla Anual que contempli:

fins a 6 punts

Objectius per aconseguir durant l’any: 1 punts
Oferta que es realitzarà i currículum formatiu: 1 punts
Calendari i horari: 1 punts
Procés d’informació, preinscripció, matrícula i seguiment: 3 punts

-



Presentació d’un Pla de Treball per al període de vigència de la concessió que
contempli:
fins a 10 punts
Objectius terminals (al finalitzar la vigència de la concessió): 5 punts
Explicitar la temporalització del projecte per al període de vigència de la concessió: 5 punts

-

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 54 punts)


Millora de les tarifes,

fins a 30 punts

S’aplicarà la següent fórmula per avaluar aquest criteri:



Augment d’horaris de docència els dissabtes

fins a 10 punts

Proposta de millora organitzava d’horaris de docència que permeti realitzar formació musical a
l’escola en horari de dissabtes durant el període del calendari escolar, que es valorarà de la
següent manera:
Puntuació = Nombre de dissabtes (2 hores o més) per curs escolar x 0,3030
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En funció del % de rebaixa del total de les tarifes, indicat pel licitador al sobre 3 de la seva
oferta segons model que s’adjunta al plec de condicions administratives a la clàusula 3.3.

NOTA: Caldrà definir les propostes d’horari ofertades fins a un màxim de 33 sessions.
(*) Franges horàries:
- Activitat als dissabtes: franja horària fins a les 15 hores



Proposta del nombre d’activitats anuals obertes a la ciutadania de Cunit*
punts

fins a 7

* (AOC): Són activitats obertes a la ciutadania totes aquelles activitats adreçades a tota la ciutadania
de Cunit què organitza o en les què col·labora l’escola de música exceptuant aquelles que van
adreçades especialment a la comunitat educativa (concert de Nadal, concert de cloenda, etc.)
Participació en fins a 2 activitats obertes a la ciutadania
Participació en 3 o 4 activitats obertes a la ciutadania
Participació en 5 o 6 activitats obertes a la ciutadania
Participació en més de 6 activitats obertes a la ciutadania

2 punts
4 punts
6 punts
7 punts

NOTA: Caldrà detallar les activitats plantejades especificant els següents aspectes: detall de
l’activitat, calendari, durada aproximada, agents implicats i emplaçament.
Si no es detalla la proposta del nombre d’activitats anuals obertes d’acord amb aquests criteris la
puntuació serà 0.
El no compliment de les activitats presentades i avaluades tindrà la consideració de falta greu i
podrà ser sancionat segons s’indica en l’apartat corresponent del present plec.



Participació en trobades amb altres escoles i intercanvis.

fins a 7 punts

Dur a terme una programació de trobades amb altres escoles de música i activitats musicals a d’altres
municipis
Participació en fins a 2 activitats obertes a la ciutadania
Participació en 3 o 4 activitats obertes a la ciutadania
Participació en 5 o 6 activitats obertes a la ciutadania
Participació en més de 6 activitats obertes a la ciutadania

2 punts
4 punts
6 punts
7 punts

3.7 Garanties
3.7.1 Garantia provisional
En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 de la Llei
9/2017 no s’exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.
3.7.2 Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import del preu total del contracte
L’adjudicatari haurà de constituir l’import de la garantia definitiva en el termini màxim
de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la recepció del requeriment que
determina l’art.150.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
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NOTA: Caldrà detallar les activitats plantejades especificant els següents aspectes: detall de
l’activitat, calendari, durada aproximada, agents implicats i emplaçament. Si no es detalla la
proposta del nombre de trobades d’acord amb aquests criteris la puntuació serà 0.
El no compliment de les activitats presentades i avaluades tindrà la consideració de falta greu i
podrà ser sancionat segons s’indica en l’apartat corresponent del present plec.

3.8 Cessió del contracte
La cessió del contracte és subjectarà al que disposa l’article 214 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic
3.9 Subcontractació
La subcontractació es subjectarà al que disposa l’article 215 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic.
CAPITOL IV RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ADJUDICATARI.
DRETS I OBLIGACIONS
4.1 Drets específics del contractista.
a) Percebre directament dels usuaris les tarifes que consten en el present plec i
derivades de l’explotació del servei.
b) Utilitzar els béns relacionats a l’Annex 1 i 2 del present Plec.
c) Sol·licitar de l’Ajuntament l’assistència a l’empresa en tots els impediments que
es puguin presentar per a la prestació dels serveis.
4.2 Obligacions especifiques de l’adjudicatari.
a) Subscriure, formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 euros pels danys a
tercers que es puguin derivar de l’estat d’ocupació de l’immoble, del
funcionament de les instal·lacions i serveis, i del desenvolupament de l’activitat,
tot garantint que queda coberta la responsabilitat originada per accions o
omissions del personal de l’escola respecte als alumnes.

Les pòlisses han de tenir la conformitat de l’Ajuntament i s’haurà d’acreditar
estar al corrent del pagament de les pòlisses subscrites presentant el rebut
original corresponent en el moment de la signatura del contracte. Tenint en
compte que es tracta d’un contracte d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari
acrediti estar al corrent de pagament dels venciments successius.
b) Establir amb la col·laboració de l’Ajuntament un Pla de Seguretat i Emergència,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, i implementar-ho.
c) Complir la normativa, els reglaments i les ordenances en relació a la seguretat i
higiene dels edificis d’utilització pública i en qualsevol matèria que els sigui
d’aplicació.
d) Sufragar les despeses següents:
o

Les de caràcter tributari que poguessin produir-se per l’activitat
desenvolupada o amb ocasió d’aquesta.
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Així mateix, haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança d’accidents
col·lectiu que comprengui tots els alumnes durant tot el temps de funcionament.

o

Les que origina la contractació del personal necessari per a la correscta
gestió de les instal·lacions i dels serveis que s’acordin.

e) Complir les obligacions d’informació i documentals següents:
- Abans del 30 de juny, llevat d’indicació en contrari de l’ajuntament, i referit al
següent:
o
o
o

-

-

Abans d’acabar el primer trimestre de cada any, llevat d’indicació en contrari:
o Balanç de situació de l’any vençut.
o Informe de les desviacions produïdes respecte del pressupost aprovat.
Un cop acabat el procés de matriculació:
o Relació d’alumnes matriculats per nivells.
o Relació de professorat amb les titulacions corresponents prevista per al
curs següent.
Abans del 15 de setembre:
o Memòria de gestió i activitats realitzades durant el curs anterior.
o Memòria econòmica del curs anterior.
o Inventari de béns actualitzat amb indicació de les
característiques.
f)

seves

Complir les obligacions generals següents en matèria de recursos humans:

f.1) L’empresa adjudicatària haurà de contractar, en tot moment, el personal
necessari, en nombre i condicions, per efectuar tots els treballs especificats en el
Plec de Prescripcions Tècniques i amb aquesta finalitat haurà de presentar amb
caràcter previ a l’inici de la prestació del servei còpia dels contractes formalitzats i
mensualment còpia relació nominal dels treballadors ( TC2 ) i còpia butlletí de
cotització ( TC1 ) així com còpia de les nòmines dels treballadors afectes a la
prestació del servei. Els contractes a formalitzar per l’adjudicatari amb el personal
necessari per a la prestació del servei tindran com a única finalitat la prestació del
servei objecte del present plec durant la vigència del contracte restant sense efecte
un cop finalitzada la prestació del servei objecte del present contracte.
f.2) L’empresa nomenarà a una persona responsable de la concessió que serà qui
mantindrà contacte directe amb els serveis tècnics municipals d’educació.
f.3) El personal dependrà, únicament i en exclusiva, del contractista a tots els
efectes i treballarà a les seves ordres i segons la seva normativa, que vetllarà per
l’exacte compliment de les condicions de la prestació dels serveis, sempre sota el
control de l’Ajuntament. Entre el personal aportat pel contractista i l’Ajuntament no
existeix cap vincle estatutari funcionarial ni laboral.
f.4) L’empresa adjudicatària organitzarà sota la seva responsabilitat el sistema de
gestió de personal i d’organització del treball que suposi una major eficacia del
servei.
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-

Proposta de programació general o Pla anual de centre (PAC)
Petició d’actuacions de manteniment i conservació, així com de millores
en l’edifici, instal·lacions i espais exteriors.
Proposta de pressupost per l’any següent justificant conceptes de
despesa i ingrés.

f.5) L’empresa adjudicatària és, així mateix, responsable davant l’Ajuntament de les
faltes comeses pels seus empleats durant la prestació del servei i està obligat a
reparar-les, sense perjudici de les sancions que corresponguin en cada cas
concret.
g) Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el
funcionament de la instal·lació, i que siguin atesos de manera adequada. Haurà
de figurar amb caràcter preceptiu un rètol, d’acord amb el model establert per
l’ajuntament, en un lloc visible i de fàcil accés per a l’usuari, en el qual s’indiqui:
o Les tarifes vigents.
o L’horari que la instal·lació romandrà oberta.
o L’horari d’atenció al públic
o Els serveis i programes que s’hi realitzen.
o El nom de l’entitat gestora.
h) Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats o instruments
utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sens perjudici de les
sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que els assisteixin
davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores dels riscos.
i)

Informar de forma immediata sobre les reclamacions i denúncies de que
tingués coneixement, i que facin referència a la seva intervenció en l’execució
del contracte.

j)

Mantenir les instal·lacions afectes al servei en perfecte estat, així com fer un
bon ús de les mateixes durant la prestació del servei i retornar les mateixes a la
Corporació en perfecte estat.

l)

Realitzar totes les actuacions necessàries per al bon funcionament del servei a
més del que determinin els serveis tècnics municipals.

m) L’Ajuntament de Cunit està facultat per sol·licitar a l’adjudicatària, en qualsevol
moment, tota la documentació que consideri necessària a fi de comprovar la
plena legalitat de l’empresa en relació a la situació fiscal, laboral i
administrativa i tota aquella documentació relativa a la prestació dels serveis
contractats.
n) Acceptar, en cas de força major o en qualsevol altre situació d’emergència
pública, la direcció de l’Ajuntament per a la realització dels treballs o serveis
contractats o d’altres tasques diverses a les contractades mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública, sense cost per a l’Ajuntament.
o) Respondre de l’exacte compliment de la totalitat dels treballs i serveis
contractats, sense que pugui derivar la responsabilitat a les faltes de
treballadors que per a ells efectuen els treballs objecte del contracte.

Codi Validació: 757LTGPH4SPXJ9TJ7PMPGJ2LR | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 24

k) Prestar el servei amb subjecció a aquest plec i, en el seu cas, a la proposta
presentada per l’adjudicatari i acceptada per la Corporació municipal i amb
submissió a les instruccions que es dictin per part dels Serveis Tècnics
municipals.

p) Adoptar les mesures de prevenció i precaució necessàries per evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’elles.
q) El concessionari no podrà realitzar cap obra de reforma sense el permís de
l’Ajuntament de Cunit, ni podrà canviar els elements ni la seva situació sense el
previ consentiment.
r) L’adjudicatari haurà de conservar les instal·lacions en perfecte estat
d’utilització, destinar-les a l’ús pactat exclusivament i reparar al seu càrrec els
desperfectes ocasionats pels usuaris.
s) El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria fiscal, laboral, sanitària, de seguretat social i higiene en el treball.
t)

El contractista restarà obligat al compliment de les millores presentades en la
licitació i que hagin estat objecte de puntuació.

4.3 Responsable del contracte
L’Ajuntament de Cunit en l’acord d’adjudicació del contracte nomenarà un responsable
del contracte regulat en el present plec, encarregat de la supervisió del mateix i
d’emetre les corresponents instruccions per garantir la correcta execució del contracte

-

-

Fiscalitzar la gestió del contractista i amb aquesta finalitat podrà inspeccionar
les seves instal·lacions i locals i també la documentació relacionada amb
l’objecte del contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les
prestacions ofertades.
Formalitzar en nom de l’Ajuntament l’acte de recepció dels béns afectes al
contracte i la conformitat dels mateixos amb el que disposa aquest plec.
Promoure i convocar les reunions que siguin necessàries per solucionar
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir durant l’execució del contracte.
Resoldre les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte
seguint el procediment establert a l’art. 97 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Proposar en el seu cas la imposició de penalitats assenyalant en el seu cas la
corresponent graduació.
Acordar en el seu cas les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l’execució del pactat o bé quan el contractista dugui a terme actes u
omissions que comprometin la bona marxa del servei.
Informar en els expedients de reclamació dels danys i perjudicis a la
Corporació municipal.
Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació del
contracte en vigor ni s’oposin a les disposicions en vigor o a les derivades del
plec i demes documents contractuals.
Informar en els expedients de devolució o cancel·lació de les garanties.
Emetre informe en els expedients de cessió del contracte.
Informar envers les sol·licituds de bona execució de les prestacions
contractades per a l’expedició de certificacions.
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En concret assumirà el responsable del contracte les funcions que a continuació es
detallen:

-

Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l’òrgan de
contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les
prestacions objecte del present contracte.

4.4 Reversió de les instal·lacions
Un cop extingit el present contracte per qualsevol de les causes previstes amb
caràcter general per la Llei 9/2017 i pel ROAS, així com les particulars establertes en
el present Plec de condicions, el conjunt de les millores realitzades en les
instal·lacions, revertirà a l’Administració, així com el conjunt de béns mobles que se li
hagin incorporat de forma permanent, sense els quals, podria perdre la seva
naturalesa, així com el conjunt de béns adquirits amb càrrec als comptes d’explotació
durant el període de vigència d’aquest contracte.
L’edifici, instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran de ser aptes per a la seva
utilització i lliures de qualsevol càrrega o gravamen.
Un mes abans del termini d’acabament del contracte l’Ajuntament designarà un
interventor tècnic, el qual procedirà a inspeccionar amb assiduïtat l’edifici i el conjunt
de les instal·lacions i vigilar la conservació de les obres, instal·lacions i béns per tal de
mantenir-los en les òptimes condicions de reversió a l’Ajuntament. S’ordenaran, si fos
necessari, les instruccions d’actuacions pertinents amb càrrec als comptes d’explotació
a l’objecte que els béns reverteixin a l’Administració en les condicions adequades.
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini improrrogable d’un
mes a partir de la fi del període pactat.
CAPITOL V RÈGIM DE PENALITZACIONS

Fent ús del que disposa l’esmentat precepte el sistema de penalitats per als supòsits
de compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé pel retard en el compliment
de les prestacions es regirà pel que disposa aquest plec.
Les penalitats en tot cas s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta l’incompliment del
contractista i la seva qualificació i en tot cas i prèviament a la seva imposició es donarà
audiència al contractista.
5.1 Qualificació dels incompliments del contractista
Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus.
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La Llei 9/2017 de contractes del sector públic preveu la possibilitat que els plecs de
clàusules administratives particulars puguin preveure penalitats per als supòsits de
compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé que el plec reguli un sistema
de penalitats diferents per als supòsits de mora del contractista en el compliment de
les prestacions del contracte.

Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
En tot cas tenen la consideració de lleus:
a) L’incompliment durant dos dies consecutius o bé tres dies alternatius en un
termini de quinze dies de la prestació del servei objecte del present contracte.
b) la negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista
adjudicatària.
c) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu al
servei objecte de prestació.

En tot cas tenen la consideració de greus:
a) la negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària.
b) L’incompliment durant tres dies consecutius o quatre dies alternatius en un
termini de quinze dies de la prestació del servei objecte del present contracte.
c) la desobediència a les instruccions dictades pel responsable del contracte
municipal per garantir la correcta execució del servei
d) L’ofensa bé de paraula bé d’obra per part del personal al servei de l’empresa
contractista als usuaris del servei.
e) La prestació del servei per part del personal al servei de l’adjudicatari sota els
efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
f) Fer un mal ús de les instal·lacions afectes a la prestació del servei públic o bé
destinar les mateixes a una finalitat diferent a la de l’objecte d’aquest contracte.
g) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus ( dos o mes )
h) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici
tant als interessos municipals com als destinataris del serveis sense que posi
en perill la prestació del servei.
i) L’incompliment de les millores presentades en la licitació i que hagin estat
objecte de puntuació
Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) L’incompliment durant quatre o mes dies consecutius o bé cinc o mes dies
alternatius en un termini de vint dies del servei objecte del present contracte.
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Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del servei.

b) la coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa
concessionària als usuaris del servei o al personal municipal encarregat de la
vigilància o control de la prestació del mateix per l’adjudicatari.
c) l’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 900,00 euros.
b) greus, es podran imposar penalitzacions de 901,00 euros fins a 1.800,00 euros.
c) molt greus, es podran imposar penalitzacions de 1,801,00 euros fins a 2.700,00
euros.
L’Ajuntament de Cunit podrà optar indistintament per la resolució del contracte o bé per
la imposició de penalitats.
INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE
CAPITOL I REGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte ve determinat a la clàusula 1.1 de la part específica d’aquest
plec. D’acord amb l’art.116.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic les
qualitats i característiques tècniques de les prestacions objecte del present contracte
venen determinades en aquest plec de clàusules i al reglament de funcionament del
present servei aprovat pel Ple de la Corporació municipal.
1.2.- Naturalesa Jurídica
De conformitat amb l’article 15 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic el
present contracte té la condició de contracte administratiu de concessió de serveis
d’acord amb l’article 284 i següents de la Llei 9/2017 i articles. 243 i ss. del ROAS.

Els serveis objecte del present contracte resten definits al present plec de clàusules
administratives particulars i en concret a la clàusula 1.1 de la part especifica del
present plec i el projecte d’escola presentat per l’adjudicatari
1.4.- Vigència del contracte
La vigència del contracte ve definida en la clàusula 1.7 i dins de la informació
específica d’aquest plec.
1.5.- Règim Jurídic del contracte.
Sens perjudici del que disposa el present plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques, el present contracte es regirà per la següent
normativa:
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1.3.- Àmbit funcional

-

-

Llei 9/2017, de contractes del sector públic
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
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.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò
que no fos derogat per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vidents en matèria de Règim Local.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals de Catalunya ( arts.275 i ss particularment )
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques.
Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal.
Resta de normativa sectorial reguladora de l’objecte del contracte.
Normativa privada objecte d’aplicació a l’expedient.

L’òrgan competent per a l’adjudicació del present contracte és l’Alcalde-President de la
Corporació de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes Sector Públic, si bé l’esmentada facultat ha estat delegada a la
Junta de Govern Local.
1.7.- Prerrogatives de l’Administració municipal en l’execució del contracte.
La Corporació municipal i en concret l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar el present contracte resolent els dubtes que pugui plantejar el seu
compliment, modificar el mateix per raons d’interès públic i acordar la seva resolució i
determinar els efectes que es deriven de la resolució del mateix.
1.8.- Perfil del contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a l’activitat contractual de
l’Ajuntament de Cunit, aquest disposa a la pàgina web Corporativa del perfil del
contractant que disposa les dades relatives a l’activitat contractual municipal com les
licitacions i adjudicacions dels contractes i la seva formalització i qualsevol altre
informació útil en matèria de contractació.
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1.6.- Òrgan de contractació

1.9.- Jurisdisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per a conèixer i resoldre
les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels
contractes administratius, així com també per a conèixer les qüestions litigioses
relatives a la preparació i adjudicació dels contractes privats de les Administracions
Públiques i dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Per tant, seran els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona els competents
per a conèixer i resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació,
efectes i extinció del present contracte, renunciant l’adjudicatari a qualsevol fur o
privilegi.
CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Risc i ventura del contractista
L’execució del present contracte es durà a terme a risc i ventura del contractista, que
assumeix la responsabilitat civil, laboral, social i fiscal que tingui causa en l’execució
del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs objecte del present
contracte i de les prestacions i treballs realitzats, així com de les conseqüències que
es deriven per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució dels treballs, obligant-se a
l’abonament immediat i a la reparació dels danys i perjudicis ocasionats, bé
directament bé a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a
contractar.
L’Administració municipal eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de
qualsevol dany o perjudici que el prestatari del servei pugui ocasionar arrel de
l’execució del contracte, per la qual cosa, es considerarà el concessionari com a únic
responsable.

El valor estimat del contracte és el que figura en la clàusula 2.1 de la informació
especifica del contracte dins del present plec.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Presentació d’ofertes
Podran presentar ofertes:
a) Les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en
cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada a la
Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
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2.2 Valor estimat del contracte

b) Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte del contracte.
c) Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa estrangera
admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració, ens, Organisme o entitats del sector públic assimilables en
forma anàlogues i demés requisits de l’art.44LCSP.
Els empresaris han de tenir també l’habilitació empresarial o professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del present contracte.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del present contracte quan
les prestacions del mateix estiguin incloses dins del seu objecte social i així consti en
l’escriptura de constitució, en els seus estatuts o regles fundacionals.
També podran concórrer unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins a
l’adjudicació del contracte, i essent necessari per a la seva concurrència el compliment
del que disposa el paràgraf segon de l’apartat segon de l’art.59 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
3.2 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran d’acord allò establert a la clàusula 3.2 de la
informació específica del contracte.
3.3 Mesa de Contractació: composició i actuacions
3.3.1 Composició
La composició de la Mesa de Contractació ve determinada a la clàusula 3.5 de la part
específica d’aquest plec.

L’Alcaldia-Presidència mitjançant resolució requerirà a l’empresa licitadora que
hagi obtingut la major puntuació per a què, dins del termini de deu dies hàbils a
comptar des de la tramesa de la comunicació que presenti la documentació següent:
a) Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
b) Document acreditatiu d’haver contactat l’assegurança de responsabilitat civil
obligatòria establerta al present plec de clàusules
c) Document justificatiu expedit per l’Ajuntament d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb la Hisenda local, que s’adjuntarà d’ofici per
l’Ajuntament.
d) Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
e) Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes
f) Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professionals establerts al present plec de
clàusules administratives
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3.4 Adjudicació del contracte i formalització

g) Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva
Si no és presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà per part de l`Alcaldia en
els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop presentada adequadament la documentació anteriorment assenyalada, l’òrgan
de contractació adjudicarà el contracte dins del termini dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà a tots els licitadors i simultàniament
es publicarà al perfil del contractant.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran
eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de
Licitadors.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagi alguna oferta
que compleixi els requisits que preveu el present plec.
El contracte haurà de formalitzar-se en un termini no superior a 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació per part de l’adjudicatari del contracte.
3.5 Renúncia i desistiment.
Correspon a l'òrgan de contractació per raons d'interès públic degudament justificades
la renuncia a la celebració d'un contracte o bé acordar el reinici del procediment amb
anterioritat a la seva adjudicació.

3.6 Tractament i custòdia de la documentació aportada pels licitadors que no
resultin adjudicataris.
D’acord amb les disposicions establertes a l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat el contracte i formalitzat el mateix, i
transcorreguts els terminis per a la interposició del corresponent recurs sense que
s’hagin interposats els mateixos, la documentació que acompanya a les proposicions
romandrà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria documental de la Generalitat de Catalunya, de
data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els
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L'òrgan de contractació podrà acordar el desistiment del procediment per concórrer
una infracció no subsanable dels actes de preparació o adjudicació del contracte si bé
justificant la seva decisió en el corresponent expedient.

contractes administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de
Cunit procedirà a la destrucció total de la documentació transcorregut el termini d’un
any des de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.
CAPITOL IV CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
L’empresa adjudicatària es compromet a que en cas de resultar adjudicatària haurà de
complir al llarg de tota l’execució contractual totes les disposicions legals,
reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social i de
seguretat i salut al treball que li siguin aplicables a les persones treballadores
vinculades a l’execució del contracte.
Dita normativa serà d’inexcusable aplicació inclús en el cas de que l’aplicació del TTIP
(Tractat Transatlàntic de Comerç e Inversió) permetés a les empreses la conculcació
del dret a vaga, a la negociació col·lectiva o a un salari mínim.
Durant l’execució de l’obra es garantirà la correcta gestió dels residus. Es separaran
les fraccions segons el sistema de recollida establerts. Així mateix, si s’escau, els
residus especials es gestionaran a través d’un centre de recollida o gestor autoritzat.

CAPITOL V RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
5.1 Causes de resolució.

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució recollides al capítol IV.

-

L’incompliment de les obligacions essencials del present plec.

-

No utilitzar les dades de caràcter personal segons les instruccions que li indiqui
l'òrgan de contractació i no utilitzar-les exclusivament per al desenvolupament i
execució del contracte; cedir-les o comunicar-les a tercers i no guardar secret
professional sobre les mateixes.

Els efectes de la resolució d'aquest contracte es determinaran de conformitat amb allò
establert a l'art. 213 i 295 de la LCSP.

Cunit, a data de signatura electrònica
L’Alcaldessa
M.Dolors Carreras Alemany
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Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 294 i
concordants de la LCSP, les següents:
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