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QUADRE RESUM DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:

Ajuntament d’Altafulla

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

Junta de Govern Local

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre d'Expedient

2022/67

Tipus de Contracte:

Tipus de procediment

Privat

Concurs

Forma de presentació d'ofertes: Electrònica – sobre digital
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies hàbils
Cap recurs especial:

SI

NO

Contracte subjecte a regulació harmonitzada:

SI

NO

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és l’arrendament d’un bé immoble amb les característiques següents:
Localització

En el centre urbà d’Altafulla

Classe

Urbana

Qualificació de sòl

Pot ser una zona residencial o equipament envoltat d’aquest tipus de
sòl

Peces funcionals i superfície

Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per cada 2
professionals.
Superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Despatx
professional:
zones
de
treball
6
m 2.
Una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per cada 20
places
o
fracció.
Una
cambra
higiènica
accessible.
Espai o armari tancat amb clau destinat a l’emmagatzematge exclusiu
dels productes de neteja

Ús / destinació

Local d’us compatible urbanísticament (administratiu,
sanitari-assistencial, associatiu), destinat a centre obert

Any de Construcció

Irrellevant, mentre estigui en bones condicions

Càrregues o gravàmens

Lliure de càrregues

Estat de conservació

Estructura en bon estat, tancaments i acabats en bon estat, sense
humitats ni patologies, instal·lacions en bon estat
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Limitacions:

SI

NO

Lots: no divisió en lots degut a l’objecte del contracte

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 19.440,10 €
E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 64.264,80 € sense IVA.
F.
DURADA
CONTRACTE: 1

DEL

PRÒRROGA: 1+1+1

G. FIANÇA: 2.677,70 €
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H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
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educatiu,

SI

NO

I. REVISIÓ DE PREUS: No es preveu.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

30fe9ecc9f2445b6830117a6fc63d912001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DURADA MÀXIMA: 4

CLAUSULAT DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE

CLÀUSULA PRIMERA: Marc normatiu:
Aquest contracte és té la qualificació de contracte privat, tal i com es determina en l’article 9
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic; així la seva preparació i
adjudicació es regirà per allò que s’ha fixat en aquest Plec, i en allò no previst serà d’aplicació
la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques; i en els seus efectes i extinció
es regirà per les normes de dret privat. Així la normativa aplicable és:

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny de 1986 per el qual s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals.


Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendament Urbans


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 (LCSP).

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCP).

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del consell de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'hisendes locals (TRLHL).

Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent en el coneixement de les
qüestions que es suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d’aquest contracte; així
l’Ordre Jurisdiccional Civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre
les parts.
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En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta
de normes de dret administratiu i, en últim terme, les de dret privat.
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CLÀUSULA SEGONA: Objecte i qualificació:
2.1 Descripció de l'objecte del contracte:
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L’objecte del contracte és l’arrendament d’un bé que tingui les següents característiques:
Localització

En el centre urbà d’Altafulla

Classe

Urbana

Qualificació de sòl

Pot ser una zona residencial o equipament envoltat
d’aquest tipus de sòl

Peces funcionals i superfície

Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per
cada
2
professionals.
Superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Despatx professional: zones de treball 6 m2.
Una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per
cada
20
places
o
fracció.
Una
cambra
higiènica
accessible.
Espai
o
armari
tancat
amb
clau
destinat
a
l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja

Ús / destinació

Local d’us compatible urbanísticament (administratiu,
educatiu, sanitari-assistencial, associatiu), destinat a
centre obert

Any de Construcció

Irrellevant, mentre estigui en bones condicions

Càrregues o gravàmens

Lliure de càrregues

Estat de conservació

Estructura en bon estat, tancaments i acabats en bon
estat, sense humitats ni patologies, instal·lacions en bon
estat

El bé immoble a arrendar vol destinar-se a donar continuïtat a l’activitat de Centre Obert; per
la qual cosa, ha de complir també el determinat en la normativa específica, és a dir, a les
característiques determinades en l’annex 1 del Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim
d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. Així aquest annex 1 determina que el bé immoble ha
de complir amb les especificacions següents:


Ubicació en el nucli urbà, amb les condicions d’accessibilitat reglamentàries.



Establiment independent amb accés directe des de via pública, preferentment en planta
baixa.



El nombre de sortides i les distàncies a cada sortida han de complir la normativa vigent
en cas d’emergències.



Les peces principals han de tenir una alçada lliure amb un valor mitjà superior als 2,50
m.
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Tots els establiments han de tenir un espai o armari tancat amb clau destinat a
l’emmagatzematge exclusiu dels productes de neteja.



L’establiment ha de comptar amb el sistema de calefacció que garanteixi el confort en
totes les èpoques de l’any.



L’establiment ha de disposar d’enllumenat d’emergència, en recorreguts i sortides, i
d'extintors homologats col·locats en un lloc visible i degudament senyalitzats, segons el
que estableix el Codi tècnic d’edificació.



Els serveis socials que es prestin amb la intervenció d’equips professionals han de
disposar, com a mínim, d’un despatx professional, amb les següents característiques:
l’espai mínim de les zones de treball ha de ser de 6 m2 amb ventilació i il·luminació
suficients. Han d’estar dotats com a mínim d’una cambra higiènica accessible.



Les cambres higièniques han de tenir paviments anti-lliscants, s’han de poder
independitzar i han de disposar d’aigua calenta. També han de comptar amb el sistema
de renovació d’aire especificat en el Codi tècnic d’edificació i disposar d’un sistema
d’avís adequat a les característiques de la persona usuària.



Espais
destinats
a
serveis
de
tipologia
centre
obert:
Les sales d’activitats disposaran de 3 m2 per persona amb il·luminació i ventilació
directes.
Es
poden
admetre
sistemes
de
ventilació
mecànica.
Han d’estar dotats d’una cambra higiènica amb un rentamans i un inodor per cada 20
places o fracció. Com a mínim, hi ha d’haver una cambra higiènica accessible.



L’establiment ha de comptar amb un pla d’autoprotecció o un pla d’emergència que
resulti adient a la tipologia del servei d’acord amb les exigències normatives vigents i,
en qualsevol cas, cal exposar en lloc visible el plànol d’evacuació de cada planta de
l’establiment.



Com que no es preveu un ús residencial (amb pernoctació) no s’exigeix servei de cuina.
Si n’hi hagués, aquest hauria de complir amb tots els requeriments reglamentaris
d’equipament, ventilació i dotació de superfície.



Com a establiment de serveis socials hi ha d’haver una farmaciola. Cal un lloc de
emmagatzematge de la medicació tancat amb clau, i els medicaments que necessitin
conservar-se en un lloc fred han de ser en una nevera independent.



Tots els establiments han de tenir l’equipament necessari per a la prestació adequada
del servei d’acord amb les característiques de les persones usuàries ateses. Formen
part de l’equipament el mobiliari, els electrodomèstics, els aparells d’informàtica o de
comunicació, el parament de la llar, el material fungible d’higiene bàsica, l’equipament
clínic i els ajuts tècnics.

Característiques específiques que requereix el local destinat a centre obert:



Capacitat inicial per 10 places, ampliable a raó de 20 per cada 2 professionals. Això
implica una superfície mínima inicial de l’espai d’activitats de 30 m2.
Horari diürn adaptat al calendari escolar, per les tardes en calendari lectiu, pels matins
en calendari no lectiu.

2.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte:
Degut a les característiques del contracte, no procedeix la divisió en lots del mateix.
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CLÙASULA TERCERA: Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del
contracte:
Per part de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, es fa necessària l’arrendament d’un bé
immoble per donar al projecte del Centre Obert del municipi, proporcionant un espai
d’acolliment i convivència per donar atenció als infants en situació de risc, afavorint la
cobertura de les seves necessitats que els garanteixi un nivell de benestar adequat,
desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, disminuint les
situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció.
No existeix cap bé de titularitat municipal que compleixi amb les característiques que ha de
tenir el bé.

CLÀUSULA QUARTA: Procediment de tramitació de l’expedient i procediment de
contractació


Tipologia de contracte: Contracte privat, de conformitat amb l’establert en l’article 9 de
la LCSP.



Procediment d’adjudicació: Contracte d’arrendament que tindrà lloc mitjançant un
concurs públic on qualsevol interessat podrà presentar una oferta; l’adjudicació del
contracte, per tant, es realitzarà tenint en compte una pluralitat de criteris d’adjudicació
amb base a la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que estableix la
clàusula onzena, del present Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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CLÀUSULA CINQUENA: 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/perfil/altafulla.

CLÀUSULA SISENA: Prestacions econòmiques:
6.1. Pressupost Base de Licitació:
El Pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de 19.440,10 €, atès que la renda
ascendeix a l’import total de 1.620,00 €. Aquest import es desglossa en 1.338,85 € més IVA
(281,15 €); quantitat determinada pel valor mitjà del mercat, segons valoració realitzada pels
Serveis Tècnics Municipals, que podrà ser millorada a la baixa pels licitadors.
La renda serà actualitzada cada any de vigència del contracte d’acord amb la variació anual de
l’Índex de Preus al Consum (IPC).
6.2. Valor Estimat del Contracte:
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El valor estimat del contracte, és de 64.264,80 € sense IVA.
Durada

Import sense IVA

IVA del 21%

Total

1 anualitat

16.066,20 €

3.373,90 €

19.440,10 €

3 possibles pròrrogues

48.198,60 €

10.121,70 €

58.320,30 €

TOTAL

64.264,80 €

13.495,60 €

77.760,40 €

CLÀUSULA SETENA: Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera:
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en el plec de condicions administratives, que s’han de complir durant
l’execució del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i a l'aplicació pressupostària següent:
Any

2022

2023

2024

2025

2026

Aplicació
Pressupostària
Import

2-231-20201

2-231-20201

2-231-20201

2-231-20201

2-231-20201

9.720,05 €

19.440,10 €

19.440,10 €

19.440,10 €

9.720,05 €

Total despesa

77.760,40 €

CLÀUSULA VUITENA: Revisió de preus:
La renda serà actualitzada cada any de vigència del contracte d’acord amb la variació anual de
l’Índex de Preus al Consum (IPC).
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CLÀUSULA NOVENA: Durada del contracte:
La durada d’aquest contracte és d’una anualitat, a comptar des de la seva formalització. El
contracte, podrà prorrogar-se per tres anualitats més independents una de lesa altres, sent,
per tant, la durada màxima del contracte de 4 anys; la Llei 29/2014, de 24 de novembre
d’arrendaments urbans, no determina cap durada, sinó que ho deixa a l’arbitri de les parts.

CLÀUSULA DESENA: Acreditació de l’aptitud de contractar:

10.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:



Tenir plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP;
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No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;

Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.

EVA PEDRAZA BOLAÑO

Signatura 1 de 1

08/03/2022 Secretària

10.2. La capacitat d’obrar s’acreditarà:


Persones físiques: document nacional d’identitat.



Persones jurídiques espanyoles: escriptura de constitució o modificació inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho
sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.



Persones jurídiques estrangeres: la capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles
d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic
Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o
mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no
membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu
s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o
per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti,
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o
superior
a 214.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 68 de la LCSP.

CLÀUSULA ONZENA: Presentació de documentació administrativa i proposicions:
11.1 Presentació de documentació i de proposicions:


Les empreses poden presentar oferta sobre l’objecte del contracte.



Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina
de Sobre Digital, tal i com es determina en l’apartat B del quadre de característiques
del
contracte,
accessible
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/altafulla
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
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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 emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
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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 segur 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.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es
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considera
presentada
fins
que
no
ha
estat
registrada,
amb
l’apunt
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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 ampliarà 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, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES


D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, 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.
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.
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
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licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. 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, 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.


L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).



Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació
electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles d’acord amb l’apartat
1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, aquests formats, que s’han d’indicar
en l’anunci o en el plec, s'han d'ajustar a especificacions públicament disponibles i d'ús
no subjecte a restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de
contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els
interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient.


D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.



Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 7 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/altafulla.
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Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d’una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a
l’article 71.2 de la LCSP.
 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials 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 figura en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a no admetre cap
de les propostes que hagi subscrit.

11.2 Contingut de les proposicions:
11.2.1. Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un SOBRE A i
SOBRE B signat electrònicament, en el qual es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic:
11.2.1 Contingut del SOBRE A: Documentació administrativa


Documents que acreditin la capacitat d’obrar:


En el cas de persona física, el document nacional d’identitat.



En el cas de persona jurídica, dependrà de si aquesta es espanyola o estrangera, i
aquesta dualitat està determina en la clàusula de 10.2 del present Pec de clàusules
administratives particulars.


Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari, i en el seu
cas, la representació::
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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.
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.


Declaració Responsable degudament complimentada, d’acord amb el model de
l’Annex 1 del present plec. Inclou Declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols, si s’escau. Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió
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als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
11.2.2. Contingut del SOBRE B: Documentació tècnica i la relativa als criteris
quantificables de forma automàtica:

Nota simple del registre de la propietat que descrigui les dades referents a la
inscripció registral de l’esmentat bé.

Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord
amb el model que consta en l’Annex 2 al present plec.
11.2.3. Informació general sobre les proposicions presentades: No s’acceptaran les
proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament
allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina del sobre digital, les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura amb la qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i xifres, prevaldrà aquella
indicada en lletres.
La presentació d’ofertes comporta que l’Òrgan de Contractació pugui consultar o obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

CLÀUSULA DOTZENA: Mesa de contractació:
12.1. Membres de la Mesa:
La Mesa de contractació estarà integrada pels membres següents:
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Suplent: Jordi Molinera Poblet (Alcalde)
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Vocal: Berta Ramos Unceta-Barrenechea (Interventora)
Suplent: Jordi Solé Figueras (Funcionari de carrera)



Vocal: Eva Pedraza Bolaño (Secretària)
Suplent: Xavier Borràs Solé (Funcionari de carrera)
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President: Dani Franquès Marsal (Regidor d’Hisenda)

Secretària: Marta Girona Gaya
Suplent: Mireia Ballesté Solé
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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.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes tècnics
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

12.2. Funcions a realitzar:
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, tindrà lloc l’obertura dels sobres
presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació



Després de l’obertura dels sobres, en la mateixa sessió la Mesa de Contractació
examinarà i qualificarà la documentació continguda en el sobre i determinarà les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau les causes
d’exclusió.



Tanmateix, en cas que s’observin defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, es comunicarà a les empreses afectades, perquè els
corregeixin o esmenin en un termini no superior a tres dies naturals, d’acord amb l’art.
141.2 de la LCSP.



Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades,
circumstàncies es faran públiques en el perfil del contractant.



Posteriorment, la mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de
les empreses admeses.



Així mateix, es pot sol·licitar a l’empresari els aclariments que li calguin sobre els
certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti de
complementaris. 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.



En aquest cas, l’empresari disposarà d’un termini de cinc dies naturals, d’acord amb
l’art. 22 del RGLCAP.



Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent. Aquestes peticions d’esmena o aclariment es
comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.



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
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aquestes

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.



Finalment, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut
la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació.

CLÀUSULA TRETZENA: Determinació de la millor oferta:
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte:
Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s’atendrà a una
pluralitat de criteris d’adjudicació; tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte i
s’han formulat de manera objectiva, precisant-se la seva respectiva ponderació.
Així doncs, els criteris d’adjudicació establerts compleixen amb les següents condicionants:


Estan vinculats a l’objecte del contracte.



S’han formulat de manera objectiva i respectant els principis d’igualtat, no
discriminació transparència i proporcionalitat.



Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i
amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació
aportada pels licitadors.
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Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es tindrà
en compte una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, amb la
ponderació relativa atribuïda a cadascun. El mètode per determinar la millor oferta serà la
suma dels diferents punts assignats en cadascun dels criteris de valoració que a continuació
s’indiquen:

Criteris de valoració avaluables automàticament (100 punts):
a) Oferta econòmica (fins a un màxim de 60 punts): Es valorarà l’oferta de
manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. La resta
d’ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
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P= OE/OV x 60
P= Puntuació
OV= Oferta que es valora
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OE= Oferta més econòmica

*L’empresa que presenti un preu superior al mercat com a preu de licitació, tindrà
directament una puntuació de 0.

b) Altres criteris de valoració (total de 40 punts):
b.1) Superfície útil polivalent (màxim 15 punts): Es valorarà en aquest
apartat, la major superfície útil polivalent del bé per tal de poder-lo destinar a
qualsevol activitat fora de l’aulari existent:
Superfície útil polivalent
20-25 m2
26-30 m2
≥31 m2

Puntuació
2,5 punts
5 punts
10 punts

Es valorarà amb l’aportació del corresponent plànol del bé immoble signat per un
tècnic competent.
b.2) Proximitat a la seu de la Casa Consistorial (fins a un màxim de 15
punts):
Distància entre el bé i l’Ajuntament
≤ 200 metres
201-250 metres
251-300 metres

Puntuació
10 punts
5 punts
2,5 punts

b.3) Òptimes condicions d’accessibilitat i seguretat a l’espai exterior (fins a
un màxim de 10 punts): Degut a les característiques a les quals es vol destinar el
bé immoble a arrendar es creu necessari valorar aquesta optimització de l’accés a
l’espai; així la puntuació serà la següent:
Accessibilitat i seguretat a l’espai exterior
Accés a nivell de carrer (màxim un graó de 15 cm)
Rampa d’accés a les instal·lacions
Graons accés a les instal·lacions amb barana
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Es valorarà amb l’aportació del corresponent plànol del bé immoble signat per un
tècnic competent.
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Puntuació
10 punts
5 punts
2,5 punts

Es valorarà amb l’aportació del corresponent planell del bé immoble elaborat i
compulsat per un tècnic.

13.2 Pràctica de les ofertes presentades:
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses 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.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM.

es

comunicaran

a

l’empresa

mitjançant

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.
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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 dites prescripcions no seran objecte de valoració.

13.3. Empat en les puntuacions:
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:


El sorteig.
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Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en què es produeixi l’empat.

13.4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
L’òrgan de contractació rebutjarà 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.
Per tal de calcular les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, es realitzarà un
promig de les ofertes presentades (sempre imports sense IVA); es determina que una oferta
és anormalment baixa, quan és inferior al 10% sobre el promig de les ofertes presentades;
així, per considerar que una oferta és desproporcionada, quan serà superior al 10% sobre el
promig de les ofertes presentades.
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.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
corresponent.

funcionalitat que a aquest
correu electrònic a l’adreça
formulari d’inscripció, amb
d’aportar la documentació

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.
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, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM.
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CLÀUSULA CATORZENA: Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
prèvia a l’adjudicació:
14.1. Classificació d’ofertes:
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
realitzar la classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicaria , ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisió.

14.2. Requeriment de documentació:
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, en
concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com aquella documentació que acrediti la
titularitat i les condicions òptimes del bé immoble objecte de l’arrendament.
De no complir amb el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirar la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació,
en concepte de penalitat. A continuació es procedirà a recaptar aquesta documentació al
licitador següent, per l’ordre de classificació de les ofertes.

CLÀUSULA QUINZENA: Fiança:
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A la celebració del contracte, serà obligatòria l’exigència i la prestació d’una fiança. L’import
de la fiança és la que es determina en l’apartat G del quadre resum del Plec de
Clàusules.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els
valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries
territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat
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a).
L’acordat sobre la actualització de la renda es presumirà volgut també per a l’actualització de
la fiança.

CLÀUSULA SETZENA: Adjudicació del contracte:
Un cop presentada la documentació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
L’adjudicació del contracte haurà de ser motivat i es notificarà a tots els participants en la
licitació, havent-se de publicar al perfil del contractant en un termini de 15 dies.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

CLÀUSULA DISSETENA: Formalització i perfecció del contracte:
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
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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.
A continuació s’iniciaran els tràmits per a la seva elevació a escriptura pública, segons es
determina en l’article 113.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques. Les despeses que s’originin per aquesta elevació a escriptura
pública seran a compte de l’Ajuntament d’Altafulla.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a 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
fiança, 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 LCSP.
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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.

CLÀUSULA DIVUITENA: Drets i Obligacions de les parts:
18.1. Règim Comptable:
L’empresa adjudicatària ha de portar una comptabilitat diferenciada respecte de tots els
ingressos i despeses de la licitació. Els comptes, llibres i documents comptables, amb els seus
justificants, hauran d'estar a la disposició de l'Administració Contractant.

18.2. Abonaments a l’empresa contractista:
El pagament a l’adjudicatària s’efectuarà contra la presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre la factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
La factura es presentarà per al punt general d’entrada de factures de la Corporació municipal
durant els 30 dies següents a la finalització de les prestacions de cadascuna de les
mensualitats, factura que haurà de complir amb tots els requisits formals i materials exigibles
normativament.
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En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts per el Reial decret
161/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel que es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l’apartat segona de la DA 32 de la
LCSP, així com la normativa sobre la facturació electrònica:


Identificació de l’òrgan de contractació: JGL de conformitat amb la delegació efectuada
per l’Alcalde-President mitjançant Decret d’Alcaldia número 2019/834.



Codi DIR: LO1430120



Identificació de l’oficina comptable: Departament d’Intervenció



Identificació de la unitat de tramitació: Departament de Secretaria



Número de l’expedient: 2022/67

El pagament del preu es durà a terme per la Corporació municipal en el termini de 30 dies
comptadors a partir de la data d’aprovació de la corresponent factura per l’òrgan competent,
que haurà de produir-se en tot cas en el termini de 30 dies comptadors a partir de la
realització mensual sempre i quan el contractista hagi presentat en el Registre General en
l’esmentat termini la corresponent factura.
El responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació comprovarà i validarà la
corresponent certificació dels treballs, aplicant els preus d’aquest contracte i tenint en compte
la millora presentada per l’adjudicatari i deduint en el seu cas les penalitzacions
corresponents.
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El termini de pagament de les factures es realitzarà d’acord amb l’establert a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

18.3 Obligacions de l’arrendador:
Seran obligacions de l’arrendador:


Realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin
necessàries per conserva l’immoble en les condicions d’utilització per servir l’ús
convingut, excepte quan la deterioració de la reparació de la qual es tracti sigui
imputable a l’arrendatari.



Facilitar la realització de la destinació al qual se sotmeti l’immoble dins del respecte a
l’entorn humà i natural.



Respectar la normativa vigent de la protecció de dades.

18.4. Obligacions de l’arrendatari:
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L’Ajuntament d’Altafulla, com a arrendatari, estarà obligat a:


Utilitzar l’immoble per destinar-ho a Centre Obert, segons la seva pròpia naturalesa



Abonar la renda pactada, que ascendeix a 1620 euros mensuals (Iva no inclòs).



Abonar les despeses derivades del subministrament d’aigua, gas i electricitat, que
seran de compte de l’arrendatari i abonats juntament amb la renda.



Subscriure una pòlissa d’assegurances que respongui dels danys que puguin produirse.



Previ consentiment de l’arrendador, poder realitzar les obres que consideri necessàries
per realitzar l’activitat a la qual es destinarà el bé immoble arrendat, encara que això
comporti una modificació de la configuració de l’immoble.

CLÙASULA DINOVENA: Extinció del contracte:
El contracte s’extingirà per compliment o resolució. A aquests efecte, serà d’aplicació a més
del contingut d’aquest plec de clàusules administratives particulars, les altres disposicions de
dret privat que siguin d’aplicació.
Es considerarà clàusula de resolució del contracte la falta de pagament del preu en els
terminis i forma establerts. L’aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el
procediment corresponent i la indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s’ajustaran
al que es disposa en les disposicions de dret privat d’aplicació, amb les excepcions
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determinades en aquest plec.

CLÀUSULA VINTENA: Confidencialitat i protecció de dades:
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu y de Consell de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades (“RGPD”), de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de protecció de dades, s’informa que
l’Ajuntament d’Altafulla és el responsable del tractament de les dades que els licitadors
facilitin.
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les
relacions contractuals dels serveis, així com la comptabilització de les corresponents
transaccions econòmiques que es realitzin. Aquestes dades persones podran ser comunicades
a entitats bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per
tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o judicials pel
compliment de les obligacions legals o en contestació a requeriments emesos per dits òrgans.
Així mateix, tercers interessats en els procediments podran tenir accés a dades personals que
continguin en el mateix, quan sigui necessari i acreditin legitimació en relació a l’objecte de la
licitació.
Llevat de que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades seran necessàries per les finalitats
descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació contractual.
La base legal dels tractaments és l’ execució de les relacions contractuals o pre-contractuals en
compliment de la normativa.
Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i d’acord amb la normativa
d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat que es poden
derivar.
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Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les
dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediti la
seva identitat:
• Per instància genèrica electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Altafulla o a través d’instància genèrica presencial a l’adreça del consitori (Plaça del
Pou, 1 Altafulla, Tarragona).
S’informa que també té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat Catalana de
Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades
d’aquesta entitat en dpd@altafulla.altanet.org.
En el present contracte NO ES PREVEU LA CESSIÓ DE DADES per part de l’Ajuntament a l’
adjudicatari.
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El tractament de dades personal que realitzi l’adjudicatari serà a compte
i sota la
responsabilitat del propi adjudicatari, que ostentarà la condició de responsable de tractament.
Per això, serà l’únic responsable que el tractament de dades es realitzi de conformitat a
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu y de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’ aquestes dades (“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la
licitació ________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l’arrendament del bé immoble per
concurs, dins de l’expedient 2022/67.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
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 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
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Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.
Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador. (Solament en cas d'empreses estrangeres).
Que

l'adreça

de

correu

electrònic

en

què
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efectuar

notificacions

és

___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA.
1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA:
1.1 OFERTA ECONÒMICA (Màxim 60 punts):
El/La senyor/a__________________________________, amb NIF/NIE__________ que
intervé en nom propi (en el cas de ser un empresari/ària individual o persona física) o en
representació de l'empresa / entitat_______________________
amb
CIF_________________ (en el cas d’actuar a través d’una persona jurídica), declara sota la
seva responsabilitat que assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació
relativa a_________________________________________________, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i ho PROPOSA:


Per un preu anual de____________________________________ €, IVA exclòs (la
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres). L’import de l’IVA al___________ %,
és de___________________ euros (la quantitat haurà d'expressar-se en lletres i
xifres).
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1.2 ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ (màxim 40 punts):
1.2.1 Superfície útil polivalent (màxim 15 punts): Es valorarà en aquest apartat, la major
superfície útil polivalent del bé per tal de poder-lo destinar a qualsevol activitat fora de l’aulari
existent:
Superfície útil polivalent

Marcar l’opció segons la
polivalència de la sala
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1.2.2 Proximitat a la seu de la Casa Consistorial (fins a un màxim de 15 punts): Es
valorarà en aquest apartat, la distància entre el bé immoble ofertat i la Casa Consistorial:
Distància entre el bé i l’Ajuntament

Marcar la distància real

Puntuació que obté
segons la distància

≤ 200 metres
201-250 metres
251-300 metres

1.2.3 Òptimes condicions d’accessibilitat i seguretat a l’espai exterior (fins a un
màxim de 10 punts): Degut a les característiques a les quals es vol destinar el bé immoble a
arrendar es creu necessari valorar aquesta optimització de l’accés a l’espai; així la puntuació
serà la següent:
Accessibilitat i seguretat a
l’espai exterior

Marcar l’opció que existeix de
característiques

Accés a nivell de carrer (màxim un
graó de 15 cm)
Rampa d’accés a les instal·lacions
Graons d’accés a les instal·lacions
amb barana
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