Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça
Expedient 086 2021 - POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O
ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL
PLEC DE CLÂUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT/CONCESSIÓ, I PER CONTRACTAR
MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
1.
Objecte - L’ajuntament del Pont de Suert és propietari dels locals de l’Escola Municipal de
Música del Pont de Suert, la descripció concreta de les quals instal•lacions figura en l’inventari
municipal.
Des de fa alguns anys l’Ajuntament del Pont de Suert ha vingut promovent i facilitant, cedint els
locals, fent-se càrrec dels subministraments, manteniment, neteja i alguns materials com fotocòpies
i algunes activitats complementàries de gestió i difusió per tal d’afavorir que al municipi es pugui
mantenir una oferta d’ensenyament de l’idioma anglès a la ciutadania.
Es tractava de cedir dits locals més unes mínimes prestacions de suport a favor d’una empresa
privada que assolia la responsabilitat, al seu càrrec, de prestar el servei i explotar-lo al seu risc. A
canvi de les facilitats de gestió i visibilitat municipals, l’empresa proveïdora, es feia càrrec de
prestar els serveis amb un cost reduït respecte al de mercat.
En tractar-se d’una activitat lucrativa, la cessió de l’espai públic venia gravat mitjançant un cànon
establert en l’equivalent a 39 Euros per curs i alumnes respecte als alumnes no empadronats i de 29
Euros per curs i alumnes respecte als alumnes empadronats al municipi del Pont de Suert.
La darrera adjudicació es va produir mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 120 de 2017 de
data 10 d’octubre de 2017 tenint la mateixa una durada de quatre anys prorrogables per dos més,
és a dir, fins el 10 d’octubre de 2021 amb possibilitats d’estendre en pròrroga el contracte fins el 10
d’octubre de 2023.
Recentment, el professional adjudicatari, ha manifestat a l’Ajuntament del Pont de Suert la seva
intenció de no prosseguir amb el contracte fet que obliga la corporació a adoptar mesures per tal
de, garantint els principis de publicitat i concurrència, d’intentar garantir que es mantingui una
oferta de serveis en similars condicions a les que es van poder gaudir en cursos precedents.
Atès l’anterior, l’objecte d’aquest procés és l’arrendament dels medis materials i la cooperació i
foment per facilitar la existència d’oferta formativa d’idioma anglès al municipi del Pont de Suert.
2.
Naturalesa, procediment i adjudicació. L’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic diu que es troben excloses de dita Llei les autoritzacions i concessions
sobre béns de domini públic i els contractes d'explotació de béns patrimonials diferents dels definits
a l'article 14 (obres en concessió), que es regularan per la seva legislació específica excepte en els
casos en què expressament es declarin d' aplicació les prescripcions de la mateixa. En
conseqüència, el contracte definit té la qualificació de contracte privat.
La forma d'adjudicació de la concessió serà el procediment de concurs, en el qual qualsevol
interessat podrà presentar una oferta.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la
base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en el present clausulat.
3.
Perfil del contractant. Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la
informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans
de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell&reqCode
=viewDetail&idCap=1653750
4. Cànon i altres prestacions. El cànon que serveix de base a la licitació es fixa al document “Annex
1.B s’insereix, dins del plec, les obligacions específiques del concessionari incloent cànon, règim de
preus i condicions mínimes de prestació.”
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El cànon comportarà el deure del concessionari d'abonar l'import dels danys i perjudicis que es
causessin als béns o a l'ús general o servei al qual estiguessin destinats.
En tractar-se d’una mesura adreçada a garantir la possibilitat per part de la ciutadania d’accedir
a la formació presencial d’idiomes la relació contractual dissenyada en aquest plec no es limita a
establir un mer arrendament de bens atès que l’Ajuntament vetllarà i també prestarà suport per
sostenir el servei així com per controlar les condicions econòmiques amb que es presta el mateix,
aspectes contemplats a l’Annex 1.B i modificables segons l’Annex 1.C.
5. Durada i possible conversió. El termini de la cessió dels locals i altres activitats de suport pel
funcionament, s’estableix, d’entrada durant el curs 2021 2022 i, en el seu cas possibles pròrrogues
fins esgotar la durada màxima total de 5 anys, incloent la del període inicial. Tot i així, en cas que
l’Ajuntament del Pont de Suert, per voler registrar oficialment aquesta activitat, donés d’alta el
servei al seu nom, l’adjudicatari esdevindria prestador del servei i es mantindrien els mateixos
imports quant a condicions econòmiques i les mateixes condicions de durada.
6 Obres i instal·lacions i altres prestacions obligatòries pel concessionari. No s’estableix cap
obligació quant a realitzar obres ni instal·lacions al seu càrrec.
Pel que fa a altres prestacions obligatòries, seran les estipulades a l’Annex 1.B que podran ser
modificades segons l’Annex 1.C
7 Deures i facultats del concessionari. Seran els següents:
- Dret a usar de forma privativa, limitativa i excloent la porció del domini públic objecte de la
concessió.
- Obtenir les prèvies autoritzacions administratives, fiscals i socials pertinents per a l'exercici de
l'activitat per la qual s’ha establert la concessió.
- Gestionar i explotar l'activitat en els termes definits en aquest plec i els seus annexos.
- Pagar el cànon establert en el present Plec. Aquest comportarà el deure del concessionari
d'abonar l'import dels danys i perjudicis que es causessin als béns o a l'ús general o servei al qual
estiguessin destinats.
- Mantenir en bon estat la porció del domini públic utilitzat facilitant i no obstaculitzant les
operacions de manteniment, posada a punt o neteja que siguin a cura de l’Ajuntament d’acord
amb les condicions establertes en aquest plec.
- Abandonar i deixar lliures a la disposició de l'Entitat Local, dins del termini fixat, els béns objecte de
la utilització, reconeixent la potestat d'aquella per acordar i executar per sí el llançament.
8 Facultats de la corporació.
- Cobrar el cànon establert.
- Sotmetre a prèvia autorització el règim de preus liquidables a les persones usuàries, el sistema
obert d’admissió d’usuaris/alumnes i els ratis de dedicació per alumnes i d’alumnes per classe.
- Municipalitzar el servei cursant-ne l’alta al Departament d’Educació. Donat aquest cas,
l’adjudicatari esdevindria prestador del servei i es mantindrien els mateixos imports quant a
condicions econòmiques i les mateixes condicions de durada.
- Deixar sense efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquessin circumstàncies
sobrevingudes d'interès públic. Donat aquest cas, excepte el supòsit de l’apartat anterior, podrà
procedir-se al rescabalament dels danys que causessin, o sense ell quan no procedís.
- Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecto de concessió, les instal·lacions i les
construccions.
9 Capacitat general. Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions per
contractar.
10 Acreditació de la capacitat. 10.1 La capacitat d'obrar s'acreditarà:
a) Quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del document nacional
d'identitat o document identificador equivalent.

Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça

b) Quant a persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF i l'escriptura o el
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
10.2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per
contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons
els casos.
Si es donessin dificultats per obtenir dits documents de l'autoritat competent, podrà ser substituït per
una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat.
11.- Presentació d'Ofertes i Documentació Administrativa.
11.1.- Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de
la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta.
11.2.- Lloc de presentació. La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de
preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes de la [Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema
d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra eina de licitació electrònica que
compleixi amb els requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17a de la LCSP].
La utilització d'aquests serveis suposa:
- La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
- La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
- L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Només excepcionalment i degudament justificada la impossibilitat, es podran admetre ofertes
presentades físicament.
11.3.- Termini de presentació. Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es
presentaran, dins del termini habilitant un termini per a la presentació de proposicions el qual
s’iniciarà el dia 14 de setembre de 2021 i finalitzarà el dia 29 de setembre 2021 a les 15 hores,
exclusivament de forma electrònica, llevat de justificació de la impossibilitat de fer-ho lliurement
valorada per la Mesa de contractació, a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que
la Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat
Autònoma/una altra eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de la Disposicions
addicionals 16 i 17a de la LCSP.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina
xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
11.4.- Contingut de les proposicions. Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en
dos sobres, signats pel licitador, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda «Oferta
per licitar a la contractació de la concessió de serveis per la gestió i explotació del bar de la
piscina de l’Ajuntament del Pont de Suert”, la denominació dels sobres és la següent:
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— Sobre “A”: Documentació Administrativa.
— Sobre “B”: Proposició
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels
mateixos:
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari, i en el seu cas, la representació.
- Els que compareguin o signin ofertes en nom d'un altre, acreditaran la representació de qualsevol
manera adequada en Dret.
- Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible legalment.
- Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional
d'identitat.
b) Una declaració responsable de no estar incursa en la prohibició de contractar i que
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries, incloses les de l'Ajuntament, i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. En aquesta declaració es designarà també l’adreça electrònica per efectuarhi les notificacions. Es presentarà conforme al model incorporal com ANNEX 1.D.1.
SOBRE “c”: PROPOSICIÓ
Es presentarà, degudament complimentada i signada per la persona proponent la proposició per
prendre part a la licitació la proposició tot fent constar les variables puntuables per les que s’opta i
pretén puntuar. S’utilitzarà, obligatòria ment el model establert i incorporal com ANNEX 1.D.2.
12.- Criteris d’adjudicació. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu tal
com es determina a l’article 145 LCSP. Concretament, amb una puntuació indicativa total de 100
punts, es puntuaran els criteris següents, tots ells susceptibles de puntuació directa per l’aplicació
de fórmules matemàtiques.
12.1.- Millora consistent en la disponibilitat en la incorporació d’altres idiomes a més de la llengua
anglesa. 15 punts per cada idioma compromès.
12.2.- Experiència docent acreditada impartint classes d’anglès a Espanya, 10 punts per any amb
un màxim de 5 anys.
12.3.- Compromís de flexibilitat organitzativa per encabir la preparació específica dels alumnes
matriculats a exàmens oficials o de nivell (EOI, Firts Certificate, B1, B2 etc...) 15 punts si el compromís
és de preparació específica i 20 punts si el compromís inclou l’acompanyament amb despeses a
càrrec dels alumnes interessats.
13.- Preferències d’adjudicació en cas d’empat. Criteris en cas d’empat de puntuació.
En cas d’igual puntuació definitiva d’una o vàries proposicions aquestes seran requerides perquè
aportin la documentació corresponent als següents criteris de desempat:
En primer lloc s’atendrà i adjudicarà el contracte al licitador que, referit a la data final de
presentació de proposicions, tingui a la seva plantilla el major percentatge de treballadors amb
discapacitat.
En segon lloc, de persistir l’empat, s’adjudicarà al licitador que disposi d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes en aplicació en l moment de presentar la licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig públic, prèvia convocatòria als interessats.
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14.- Mesa de contractació. La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la
valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en
l'article 326 LCSP.
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona LCSP, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin
per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els
membres electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar
més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació. La seva composició es conformarà de la forma següent:
Vocals: 1 Tècnica responsable d’activitats cultuals, recreatives, Cristina Clemente Trillas
2 Administrativa municipal serveis administratius. Maria Sánchez Ruiz.
3 Titular de la intervenció Jaume Colom.
15.- La Mesa designarà, entre els seus membres, un president i secretari. Recaurà en el primer el vot
diriment en cas d’empat.
16.- Constitució de la Mesa i obertura de proposicions. La Mesa de Contractació es constituirà el
primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes i procedirà a
l’obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.
La Mesa concedirà, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè els licitadors
corregeixin els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del «B», que contenen les millores i/o condicions i
compromisos puntuables.
La Mesa de Contractació valorarà les condicions de les ofertes segons els criteris d'adjudicació i
conclourà amb una relació ordenada per ordre decreixent atenent a la puntuació obtinguda i
proposarà l’adjudicació a favor del proponent que figuri en primer lloc. Els altres candidats no
exclosos conservaran, durant tota la temporada l’expectativa de suplents.
17.- Requeriment de documentació. L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi
presentat la millor oferta perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs a què fa referència l'article 140.1 LCSP, així com de disposar efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
18.- Garantia definitiva. No s’estableix garantia en aquest procés.
19.- Adjudicació del contracte. Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació
haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació. En cap cas, podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
la proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
20.- Formalització del contracte. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. Es podrà
considerar vàlidament formalitzat el contracte si, al peu de l’adjudicació ni consta, signada,
l’acceptació expressa de l’adjudicatari.
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