Exp. Electrònic 161/2019

CONTRACTE
FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT I PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU PER LA
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL D’ARENYS DE MUNT, QUE INCLOU
LA GESTIÓ DEL BAR.
A Arenys de Munt, a data de signatura electrònica, davant meu, M. Carmen Gómez MuñozTorrero, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, compareixen:
D’una part, el senyor alcalde president de l’Ajuntament, En Josep Sánchez i Camps,
I, d’altra part, el senyor Raul Torres Fernandez, que obren en representació de l’empresa PLAYERS
SPORT I GESTIÓ, SLU, amb CIF B61949111, adjudicatària de la licitació, amb domicili al C/ Dels
Remences, 64 bis, nau 2, de Mataró (08304).
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
contracte, i diuen:
I.- Que va ser aprovat per Decret 133/19 de data 15-5-2019 l’expedient de contractació, per
procediment obert i urgent, de la licitació de la concessió de gestió de servei de piscina municipal
d’Arenys de Munt que inclou la gestió del bar, amb mesures de contractació pública sostenible,
així com dels plecs particulars que la regeixen (Exp. 161/19), així com els plecs particulars que
regien la licitació, sense que es presentessin al·legacions al respecte.
II.- Que la Mesa, reunida en data 5-6-2019, va fer proposta d’adjudicació del procediment obert
simplificat en favor de l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU.
III.- Que va ser aprovada per Decret 175/19 de data 25-6-2019 la proposta d’adjudicació que la
mesa de contractació va realitzar, amb les millores ofertes, respecte a 1 hora diària més
d’obertura de la piscina en endarreriment del tancament i en l’obertura, per ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa i la única presentada que compleix els requisits.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents
ATORGUEN
amb els seus respectius drets i representacions el present contracte, pel qual el senyor Josep
Sànchez i Camps, alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i en el seu nom i
_____

representació, adjudica a favor de l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU, el procediment obert i
urgent, de la licitació de la concessió de gestió de servei de piscina municipal d’Arenys de Munt
que inclou la gestió del bar, essent el valor estimat del contracte de 147.762,50€, per ser l’oferta
econòmica més avantatjosa, la única presentada i que s’ajusta als Plecs de clàusules econòmic
administratives particulars i tècniques que regien la licitació, per la durada d’1 any, i amb la
possibilitat de pròrroga per 1 any més.
L’execució del servei s’iniciarà el 25-6-2019, i el període d’obertura de la piscina serà fins el 15-92019.
S’obliga l’adjudicatari a desenvolupar el contracte segons el Plec de clàusules administratives
particulars, Plec tècnic i el Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, aplicable als contractes de subministrament, a més a més de les disposicions legals vigents i
les que en endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.
L’adjudicatari quedarà obligat a la dedicació en l’execució del contracte dels mitjans materials i
personals que ha especificat en la seva oferta i que s’ha compromès a destinar, així com a la
prestació de totes les millores ofertades.
Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del
que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i el signen.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb què obren i de tot el
contingut del mateix, en dono fe.
L’ALCALDE PRESIDENT,

L’ADJUDICATARI,

LA SECRETÀRIA,
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT I URGENT DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Exp.: 161/2019
QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. OBJECTE:
El determinat en el Plec de clàusules tècniques que acompanya a aquest Plec.
S’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:
- Comunicació inclusiva (llenguatge i imatges no sexistes)
- Accessibilitat universal
Codis CPV: 79993000-1 (Serveis de gestió d’edificis i instal·lacions)
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1 Preu i Valor estimat del contracte
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 147.762,50€

B.2 Mètode de càlcul: Els detallats a l’estudi econòmic que s’acompanya al plec tècnic.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1: Aplicació pressupostària
C.2: Expedient d’abast plurianual: No
C.3: El contractista presentarà factura: No
D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
- Termini: 1 any
- Possibilitat de pròrrogues i termini: 1 any
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E. VARIANTS
Si:
Elements:
Condicions:
F.

No: X

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació: (ordinària/urgent): Urgent
Procediment d’adjudicació: Obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre Digital:
Si: X
No:
G. - SOLVÈNCIA I CLASSSIFICACIÓ EMPRESARIAL
G.1.- S’haurà d’emplenar el DEUC inclòs al sobre A.
G.2.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Si: X
No:
Els determinats al plec tècnic.
H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per l’oferta de cànon:
- 0,50 punts per 500 euros anuals
- 0,75 punts per 750 euros anuals
- 1 punt per 1.000 euros anuals
Per hores de dedicació millorant la clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules tècniques:

Si:

-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina endarrerint
el seu tancament, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5,
fins a un màxim d’ 1 punt.

-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina anticipant
la seva obertura, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5,
fins a un màxim d’1 punt.

I.

CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ
PRESUMPTAMENT ANORMALS
No: X

DE

L’EXISTÈNCIA

DE

BAIXES
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J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES
Memòria de prestació del servei
K. GARANTIA PROVISIONAL
Si:
No: X
Import:
Forma de constitució:
L. GARANTIA DEFINITIVA
Si:
X
No:
Import: 5% del valor estimat del contracte
Forma de constitució: Qualsevol de les determinades en la normativa a excepció de la
retenció en el preu.
M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’haurà de donar compliment i garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles
següents:
a) Observar els principis, normes i cànons ètics propis de l’activitat, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les actuacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència.
e) Respectar els acords i normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració, sense perjudici de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Llenguatge inclusiu
h) Accessibilitat universal
N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:
Si:

No: X

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE
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Si: X
No:
Segons determina la clàusula 33 del Plec.
P. SUBCONTRACTACIÓ
Si: X
No:
Pot ser objecte de subcontractació la gestió del bar.
Q. REVISIÓ DE PREUS
Si:
No: X
R. TERMINI DE GARANTIA
Si:
No: X
S. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR LES EMPRESES
ADJUDICATÀRIES
T.- PROGRAMA DE TREBALL
Si: X
No:

DISPOSICIONS GENERALS
1.-OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
És objecte d’aquest Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament d’Arenys de munt,
per a la concessió del servei de piscina municipal i gestió del bar, segons es descriu en el
plec de clàusules tècniques amb mesures de contractació pública sostenible.
D’acord amb l’art. 99.9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, l’objecte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha exposat a l’informe
proposta que es troba a l’expedient.
2.-RÈGIM JURÍDIC
Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb els articles 12.1, 15 i 25.1 a)
de la Llei 9/2017, i es tipifica com a concessió de serveis i s’adjudicarà per procediment
obert i no subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest
PCAP , el Plec de clàusules tècniques i els annexos.
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Tanmateix, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per conèixer de
totes les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la preparació, adjudicació, compliment,
extinció, interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte.

3.-PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació urgent.
La forma d’adjudicació del contracte de concessió de servei.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa
s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte.
L’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web de
l’Ajuntament http://www.arenysdemunt.cat.
4.- RÈGIM ECONÒMIC -FINANCER DE LA CONCESSIÓ
5.1 Consideracions generals
Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista segons determina l’art. 15 de la
LCSP.
El concessionari, en l’exercici de les seves responsabilitats de control econòmic-financer
de la concessió, haurà d’ajustar-se als models establerts en el Pla General comptables
vigent que inclourà les obligacions que es descriuen en aquest plec i en el clàusules
tècniques.
5.2 Tarifes
El concessionari té dret a percebre dels usuaris les tarifes vigents aprovades per
l’Ajuntament que s’adjunten com annex al plec de clàusules tècniques.
5.3 Inventari
El concessionari està obligat a portar un llibre inventari de béns mobles existents a la
instal·lació, amb expressió de les seves característiques, marca, model i la seva valoració.
Els béns inventariables que en el seu cas siguin adquirits amb càrrec als comptes
d’explotació de la instal·lació seran de propietat municipal i revertiran a l’administració
lliure de càrregues i gravàmens a la finalització del contracte.
S’adscriuen al servei els béns mobles inventariables de propietat municipal que consten
al plec de clàusules tècniques, els quals hauran de ser conservats en perfecte estat de
seguretat i funcionament per l’adjudicatari i retornats al final de la concessió en les
mateixes condicions.
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5.4 Valor estimat del contracte
És el determinat al punt B.1 de quadre de característiques tècniques. Aquesta xifra
inclou l’import net de la xifra de negocis i inclou les possibles pròrrogues i altres
conceptes, segons la previsió de l’art. 101 LCSP.
5.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà la que figura al punt D del quadre de característiques.
L’establiment del termini de la concessió s’entén sens perjudici de la facultat municipal
d’acordar el seu rescat, o revocar la concessió, de conformitat amb allò previst en aquest
plec i en la legislació general en matèria de patrimoni de les administracions públiques.
Transcorregut el termini de la concessió, revertiran a la Corporació municipal tots els
béns objecte de la concessió que s’hagin posat a disposició del licitador.
Independentment de la durada del contracte i les seves pròrrogues, i en el supòsit
d’extinció normal del contracte, el concessionari estarà obligat, si així ho determina
l’administració, a prestar el servei amb continuïtat, fins que un altre es faci càrrec de la
gestió.
6.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’Alcalde de l’Ajuntament és l’òrgan competent per la quantia del contracte.

7.- MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA
7.1 La tramitació d’aquest expedient comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin, per mitjans exclusivament electrònics, a través del
sistema e-Notum. Hauran d’accedir-hi la/les persones designades.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació.
7.2 Determinades comunicacions que s’hagin de fer com a conseqüència del
procediment de licitació i adjudicació del present contracte, es realitzaran en el Perfil
del Contractant.
7.3 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/16, serà suficient l’ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en el termes previstos en el Reglament (ue) 910/2014/UE, del
Parlament europeu de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. Per tant,
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aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
7.4 Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran el qualificats a
qualsevol país de la UE d’acord amb l’art. 25.3 del Reglament (ue) 910/2014/UE, del
Parlament europeu de 23 de juliol de 2014.
8.- CLÀUSULES ESPECIALS DE LA LICITACIÓ
8.1 Garantia provisional
No s’exigeix garantia provisional per concórrer a la present licitació.
8.2 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran a traves del perfil del contractant de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
8.3 Documents i dades de caràcter confidencial
Els licitadors hauran d’indicar quins documents o part dels mateixos o dades inclosos a
les ofertes tenen la consideració de confidencials; sense que resulti admissible una
declaració genèrica de confidencialitat de tots els documents o dades de l’oferta. La
condició de confidencialitat haurà de fer-se de forma fàcilment acreditable en el propi
document, assenyalant els motius per a què tinguin tal consideració.
8.4 Aptitud per contactar
Estan facultats per participar en la licitació i subscriure, si s’escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que
reuneixen les següents condicions:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’art. 65
de la LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides
en l’art. 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts
en l’art. 85 de la LCSP.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència 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.
8.4.1. La capacitat d’obrar de les persones 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,
o amb la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquin
en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
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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’acreditarà 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 es farà constar que
l’empresa esta registrada en el registre local professional, comerç o anàleg, o en el seu
defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins de l’àmbit de les activitats que
abasta l’objecte del contracte. També s’ha d’aportar informe de la missió diplomàtica
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que
l’Estat del que són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç o l’informe de reciprocitat al que fa referència l’art.
80 de la LCSP.
8.4.2. Poden participar en la licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no s’hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades subsidiàriament davant l’administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments o pagaments d’una quantia
significativa.
8.4.3. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en les licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat,
que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
8. 5. Acreditació de capacitat i Solvència dels licitadors
8.5.1.- DEUC i Inscripció Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya o de l’Estat
8.5.2.Quan no sigui possible presentar la inscripció en el RELI o ROLECE, s’acreditarà la
solvència mitjançant algun dels següents mitjans determinats a l’art. 87 de la LCSP:
- Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci en l’àmbit al que es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins els tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per
import igual o superior al valor del contracte.
- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior l’exigit a l’anunci de licitació.
-Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims
anys, en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
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destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit por aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en poder dels
mateixos que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
8.5.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les
capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant la durada de l’execució
del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d’altres entitats, en aquest cas, s’exigirà responsabilitat conjunta en l’execució
del contracte.
8.5.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa
referència l’art. 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
8.5.5. En les UTE, totes les empreses que en formin part han d’acreditar la seva solvència
en el DEUC. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

9.- DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS LICITADORS, FORMA I CONTINGUT
DE LES PROPOSICIONS.
9.1 Presentació de la documentació i de proposicions
Els licitadors han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en l’eina
Sobre digital accessible a l’adreça web següent: http://contractaciópublica.gencat.cat
//arenys de munt
Un cop accedeixin a traves de l’enllaç a l’eina web del sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, a/als correu/s electrònics 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 a l’eina Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que es designin en el seu
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DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM,
d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç, les empreses hauran
de preparar tota la documentació 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 els licitadors que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
parta de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que aquesta
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 es
farà mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores, ja que l’eina digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu contingut.
L’administració demanarà a les empreses, mitjançant el correu electrònic designat en el
formulari de d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a la mateixa
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació que es trobarà guardada en espai virtual securitzat que
garanteixi la inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de
l’acte de l’obertura dels sobres, en la data i hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins el termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
Si alguna empresa no introdueix la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del
sobre xifrat i no es podrà efectuar la valoració de l’oferta.
Si per una fallida tècnica es fa impossible l’ús de l’eina digital el darrer dia de presentació
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació que
consideri imprescindible mitjançant la publicació d’anunci al Perfil de Contractant i ho
comunicarà a les empreses que hagin presentat oferta.
9.2 D’acord amb la DA 16 de la LCSP, l’enviament d’ofertes mitjançant l’eina Sobre
Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la
documentació de l’oferta i després enviant la documentació pròpiament dita, en un
termini de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió es considerarà
que l’oferta ha estat retirada.
La documentació enviada en la segona fase ha de coincidir en la seva totalitat amb la
que s’ha enviat per l’empremta digital. En aquest sentit, cal assenyalar la importància
de no manipular els 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
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comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en les
dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu i és obligació de les empreses 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 un virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquella empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accés al contingut d’algun document 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 en suport físic electrònic, que serà sol·licitada per la Mesa en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin
malmesos i només en aquest cas.
9.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles en l’apartat de Licitació electrònica, de la Plataforma de Serveis
de contractació pública a l’adreça web: https.//contractaciópública.gencat/ecofin
sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Els formats de documents electrònics admissibles són: PDF
9.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.
9.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat
per la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions. En cas d’urgència, el termini
de sis dies serà de quatre quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada;
en la resta de casos, els terminis es reduiran a la meitat. Aquesta informació es
demanarà i es respondrà a través del perfil del contractant.
9.7 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 i l’autorització a la Mesa per consultar dades al
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Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o al Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o a les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
9.8 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 dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
9.9 Contingut del Sobre Digital:
- Sobre A (Documentació general)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) Aquest document podrà ser
complimentat
accedint
a
la
següent
direcció
d’internet:
https://ec.europa.eu/growth/tolls-databases/espd/filter?lang=es, “Soy un operador
econòmico”, “Importar un DEUC” o el PDF editable que s’adjunta al present plec.
Les empreses licitadores declaren, mitjançant el DEUC, el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació , així com que la persona signatària
del DEUC té la deguda representació per presentar proposició i el DEUC.
- Que compleix els requisits de solvència tècnica, econòmica i financera i
professional, de conformitat amb els requisits establerts en aquest Plec.
- Que no està incurs en prohibició de contractar.
- Que compleix amb la resta de requisits establerts en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electrònic per accedir a les notificacions i addicionalment els números de telèfon mòbils
on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-la. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a
“persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
UTE, si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència i presentar el DEUC per separat. A més, també s’ha
d’aportar el document on consti el compromís de constituir-se formalment en una unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades d’un Estat membre de la UE,
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri
en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el RELI o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en
el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o que no hi consti vigent
o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa, podran demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari pel bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que instigui inscrita en el RELI o en
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o que figuri en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la UE d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites
en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
d) Altra documentació
- Sobre B i Sobre C
- En el sobre B s’inclourà tota la documentació relacionada amb els criteris sotmesos a
un judici de valor.
- En el sobre C s’inclourà, si s’escau, l’oferta de cànon, així com les millores qualificables
de forma automàtica.
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Comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o
el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris
de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-les.
A través 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 del qual s’entén signada tota l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en el cas d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcionada a
la finalitat o interès que es vulgui protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o dades facilitades que es considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades de caràcter confidencial.
En tot cas correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial
de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia l’audiència a l’empresa o les
empreses licitadores afectades.
9.10. Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic
electrònic, dels documents de les seves ofertes incloses al Sobre Digital. Aquesta còpia
s’haurà de lliurar a sol·licitud de la mesa o de l’òrgan de contractació en cas que es
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en el Sobre Digital.

10.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa única de contractació és la designada per l’Alcalde president en resolució 78/18
i es troba penjada al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació del sobre A i, en cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè
esmenin en el termini de tres dies naturals. Una vegada esmenats, si s’escau, els
defectes en la documentació continguda en el sobre A, la mesa avaluarà i determinarà
les empreses admeses a la licitació i les excloses i les seves causes.
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil del contractant.
Així mateix, la Mesa podrà demanar, a través de l’e-NOTUM, a les empreses licitadores
els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perquè en presentin complementaris, per a la qual cosa, disposaran d’un termini de tres
dies naturals i sempre abans de declarar admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació a l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació.
11.- OBERTURA DE PLIQUES
11.1 El sobre A s’obrirà en el termini màxim de tretze dies comptats des de la data de
finalització del termini per presentar-les.
En un màxim de 7 dies de l’obertura del sobre A, tindrà lloc l’acte públic d’obertura del
sobre B presentats per les empreses.
Posteriorment es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració
que depenguin d’un judici de valor, i a continuació s’obriran els sobres C presentats per
les empreses.
Acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents podran fer constar
davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides a l’acta.
La Mesa podrà sol·licitar i admetre aclariments o esmena d’errors en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Les peticions d’esmenes i aclariments es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena.
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 el pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposicions 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.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que considerin necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació, també podrà demanar 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.
També podran requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit de l’activitat al que
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions
que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les
consideracions socials i ambientals.
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Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació.
11.2 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que imposi la normativa,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa que disposi del percentatge
més alt de treballadors fixos, a temps complert, en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/07, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta norma.
12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Són els determinats en el plec de clàusules tècniques particulars i en el quadre de
característiques.
13.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A
L’ADJUDICACIÓ
13.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
13.2 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, es requerirà
l’empresa que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies
hàbils a comptar des de la data següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa següent. Aquest requeriment es farà a través de
l’e-NOTUM als correus designats pel licitador.
13.2.1. Empreses no inscrites en RELI o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
classificades del Sector públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat
Membre de la UT gratuïta:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica d’acord amb la clàusula novena.
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- Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes (poder per comparèixer o signar proposicions i NIF legitimat per
Notari o compulsat per òrgan administratiu competent. Els poders han de reunir els
requisits formals següents: ser escriptura pública, ser copia autèntica i estar inscrits en
el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.)
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i gestió mediambiental.
- Documents acreditatius de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clàusula setzena (excepte si la garantia es constitueix mitjançant retenció de
preu).
- Resguard del pagament de les despeses de publicitat corresponents, l’import màxim
de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de característiques.
- Qualsevol altra documentació que s’indiqui en l’apartat J del quadre de
característiques.
13.2.2. Empreses inscrites en el RELI o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
classificades del Sector públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat
Membre de la UT gratuïta:
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent,
només si aquesta no figura als registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb
la clàusula en RELI o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades del Sector
públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat Membre de la UT
gratuïta:
Altres documents segons la clàusula onzena d’aquest plec:
-Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’ha compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 76.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clàusula setzena ((excepte si la garantia es constitueix mitjançant retenció
de preu).
- Resguard del pagament de les despeses de publicitat corresponents, l’import màxim
de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de característiques
- Si s’escau i així es demana, relació del personal que destinarà a l’execució del contracte
i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels
TC2 corresponents.
- Qualsevol altra documentació que s’indiqui en l’apartat J del quadre de
característiques
13.3 Un cop aportada la documentació per l’empresa, aquesta és qualificarà. Si
s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. La petició d’esmena es farà per e- NOTUM
als correus electrònics designats per l’empresa.
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En cas que no complementi adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
procedirà a reclamar la mateixa documentació a l’empresa següent, per ordre que hagin
quedat classificades. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu, en primer
lloc, contra la garantia provisional, si s’hagués constituït, i a més, pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contracta per la causa prevista en l’art. 71.2 a de
la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’art. 71.1 e de la LCSP.
14.- GARANTIA DEFINITIVA
L’adjudicatari de la concessió del Mòdul haurà de constituir una garantia definitiva que
consisteix en el 5% del valor estimat del contracte.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos en els
articles 55 a 58 del RGLCAP.
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses
de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots
els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que
correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació, incorrent
en cas contrari en causa de resolució.
15.- ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins el termini de cinc dies hàbils següents a la
recepció d’aquesta documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició 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 al perfil del contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores a través
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec i es publicarà al perfil del
contractant dins el termini de 15 dies, indicant quan s’ha de procedir a la formalització
del contracte.
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16.- FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ
Adjudicada la concessió, es formalitzarà mitjançant document administratiu, d'acord
amb el que disposa l'article 69 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
A petició de la concessionària es podrà formalitzar el document, al seu càrrec, mitjançant
escriptura pública en un termini no superior a quinze dies des de l’adjudicació.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu, en primer lloc,
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
que han quedat classificades, amb la presentació prèvia de la documentació a què es
refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.
En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris haurà de presentar
davant l’Òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte,
l’escriptura pública de formalització de la unió temporal en la qual consti el
nomenament de representant o de la persona apoderada única amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a quinze dies
després del seu perfeccionament, al perfil del contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.
17.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
A més de les especificades en el Plec de clàusules tècniques, el concessionari haurà de:
17.1 Complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si
s’escau, en el programa de treball.
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17.2 En el cas d’incompliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin
imputables, l’administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats.
L’administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
Si el retard en el compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al
contractista, i aquest ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista
demani altre més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
17.3 En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes
o de les condicions especials establertes es podrà acordar imposar una penalitat de 100
euros diaris, fins a un màxim del 20% del preu del contracte, IVA exclòs.
La mateixa penalitat s’imposarà en els casos de:
- Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.
- Incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball.
- Incompliment de l’obligació de remetre relació detallada de subcontractistes o
subministradors i justificant de compliment dels pagaments.

18.- LIMITACIONS I PROHIBICIONS
S’estableixen una sèrie de prohibicions i/o limitacions que hauran de ser respectades pel
concessionari i que són:
18.1 Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes i mitjançant l’abonament,
en el seu cas, de la contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades.
18.2 Cuidar del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sens
perjudici dels poders de policia que recauen en l’Administració.
18.3 Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany
sigui produït per causes imputables a l’Administració.
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18.4 Respectar el principi de no discriminació por raó de la nacionalitat, respecte de
les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o signatari de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç.
19.- DRETS DEL CONCESSIONARI
19.1

Els determinats en el plec de clàusules tècniques.

19.2 Ocupar i utilitzar l’espai objecte de la concessió, la possessió pacífica del qual li
haurà de garantir l’Ajuntament contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret,
se li pugui causar, sense perjudici del dret d’admissió al local i instal·lacions que es
regularà per la seva legislació específica.
19.3 Sol·licitar la col·laboració i assistència de l’Ajuntament per resoldre els
impediments o problemes que poguessin sorgir.
20.- FACULTATS DE L’ AJUNTAMENT
L’Ajuntament gaudirà de les següents potestats:
20.1 Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l'Ajuntament pot
inspeccionar el servei, les obres, instal·lacions, els locals i la documentació relacionada
amb l'objecte de la concessió i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació
corresponent.
20.2

Cobrar el corresponent cànon, si s’escau, i garantia.

20.3 Imposar a l’adjudicatari dels contractes les sancions pertinents per raó de les
infraccions que hagi comès en la prestació del servei.
20.4 Autoritzar les seves peticions, si s’escau, als efectes de millorar la gestió del
servei.
20.5 Rescatar la concessió, abans del venciment per causa d'interès públic, previ
pagament en aquest cas dels danys i perjudicis al concessionari, d'acord amb les
normes vigents en aquells moments.
20.6

Declarar resolta la concessió en els casos previstos en les presents clàusules.

20.7 Els altres drets resultants del present Plec i de la normativa legal o reglamentària
aplicable.
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21.- MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
21.1 No es preveuen modificacions de la concessió, no obstant això, si es donen les
supòsits de l’art. 205 LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191
de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP, es podran acordar
modificacions que són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la
LCSP.
21.2 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
21.3L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
22.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona designada com a responsable del contracte exercirà les funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de
les facultats que l’atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la implantació de penalitats.
- Emetre informe on es determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i plecs.
23.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
23.1 Indemnització de danys i perjudicis.
El contractista haurà de rescabalar l'Ajuntament o al personal que en depèn pels danys
i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les
obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es
determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.
Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant
l'execució del contracte.
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23.2 Règim de faltes i sancions contractuals
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb
imposició de sancions, o acordar-ne la revocació.
23.1.1.-Faltes contractuals
Constitueixen faltes contractuals, les següents:
23.1.1.1. Faltes molt greus:
a) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objectes d’aquest
contracte imputable a l’adjudicatari, sense causa justificada.
b) La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en la oferta del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
d) L’execució de les tasques amb greu perill per les persones o animals.
e) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes del falsejament
de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
f) Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social
que es derivin per l'execució del contracte, així com la normativa de riscos laborals.
g) Incompliment molt greu de les prescripcions establertes en les ordenances
municipals que es derivin per l’execució del contracte.
h) La manca de pagament del cànon.
i) Incompliment de la reversió, no retornant els béns a l’Ajuntament, o que els béns a
revertir o restituir no es trobin en perfecte estat d’utilització i funcionament.
j) No realitzar les reparacions ordenades en els béns restituïts i revertits.
k) Arrencar les instal·lacions o els equipaments objecte de reversió.
l) Que les dades que contingui la declaració responsable resultin errònies o no s’ajustin
a la realitat.
m)La reiteració en la comissió de faltes greus.
23.1.1.2. Faltes greus:
a) La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança.
b) Retard en el pagament del cànon superior a 30 dies.
c) No respectar l'horari d'obertura i tancament o no obrir quan comporti un perjudici
pels usuaris, així com haver estat sancionat 5 vegades amb faltes lleus d’incompliment
horari.
d) La negació reiterada dels serveis de WC públic i gratuïts a tots els usuaris de les
instal·lacions, quan comporti un greu perjudici per als usuaris o els béns i/o
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instal·lacions. I l’incompliment per la manca de neteja de WC o per no assumir el cost
de la mateixa.
e) L’ocupació de superfície major de la prevista en el plec de clàusules tècniques per
mitjà d’un nombre major de taules i cadires o una distribució diferent, sense
autorització prèvia municipal.
f) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta molt greu.
g) L’incompliment greu de les prescripcions de les ordenances municipals que es derivin
per l’execució del contracte.
h) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en la oferta del contractista, si escau.
i) El mal estat del Mòdul, la terrassa o el mobiliari.
j) La manca d’higiene i neteja necessàries.
k) La manca de diligència deguda en l’execució de les tasques per no respectar les
normes de seguretat.
l) Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execució del contracte.
m) Tracte incorrecte reiterat amb els usuaris del servei.
n) No disposar de la llista de preus i els fulls de reclamació a disposició dels usuaris.
o) La no execució de les millores proposades per l’adjudicatari a la seva oferta i que
hagin estat admeses per la Mesa.
p) La reiteració en la comissió de faltes lleus.
23.1.1.3. Faltes lleus:
a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu.
b) L’incompliment de les instruccions rebudes de l’Ajuntament, quan no suposi perjudici
greu o molt greu i sempre que no pugui causar risc a les persones.
c) L’incompliment horari quan no produeixi molèsties significatives als usuaris.
d) La negació dels serveis de WC públic i gratuïts a algun usuari del parc, sense una causa
justificada i objectiva.
e) No aportar la documentació requerida per l’Ajuntament.
f) La no reparació dels desperfectes dels Mòduls, terrassa i instal·lacions accessòries.
g) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus
i que suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en
aquest plec, en el plec de clàusules tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte
o documents annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis.
23.1.2. Al efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió de 2 faltes
del mateix caràcter sancionades per resolució administrativa ferma.
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23.2.- Sancions contractuals
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions següents,
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a. Faltes molt greus: Revocació del contracte amb la pèrdua de la garantia definitiva,
sense perjudici d’exigir, si s’escau, a l’adjudicatari les indemnitzacions per al
rescabalament dels danys i perjudicis que hagi originat la seva actuació.
b. Faltes greus: Multa de 300 fins a 1.000 € per cada infracció comesa.
c. Faltes lleus: Apercebiment i/o Multa fins a 300 €, per cada infracció comesa. En la
tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i es resoldrà prèvia l'emissió dels informes
pertinents.
24.- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE I PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
n’ofereixi el seu compliment, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa
contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució
i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
25.- EXTINCIÓ
La concessió s’extingirà en els casos següents:
a. El transcurs del termini fixat a la clàusula quarta.
b. Rescat de la concessió abans del seu venciment per part de l’Ajuntament d’Arenys de

Munt, si ho justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, prèvia
l’oportuna notificació a l’adjudicatari amb una anticipació mínima de 3 mesos.
c. La renúncia o desistiment de la concessionària, amb un preavís de 3 mesos.
d. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
e. Per desafectació del bé.
f. Per revocació de la concessió pel supòsit de comissió de faltes qualificades com a molt
greus.
g. Per resolució judicial.
La resolució del contracte es produirà sense perjudici de les indemnitzacions que a favor
d’una o altra part, si escau, legalment fossin procedents.
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26.- EFECTES DE L’EXTINCIÓ - REVERSIÓ
Extingida la concessió per qualsevol causa, revertirà al Municipi les instal·lacions
construïdes i cedides per l’Ajuntament, sense dret a indemnització o compensació de
cap classe.
Amb una antelació de 3 mesos al final del termini de la concessió, els serveis tècnics de
l’Ajuntament efectuaran una inspecció i determinaran les obres, treballs i reparacions
precises per deixar les instal·lacions en perfecte estat d’utilització i funcionament, i el
concessionari estarà obligat a realitzar-les al seu càrrec. Si no ho fes, les realitzarà
l’Ajuntament rescabalant-se amb càrrec a la garantia definitiva de l’adjudicatari. I en el
cas que l’excedís, s’utilitzarà la via de constrenyiment.
27.- CESSIÓ
No s’admet.
28.- SUBCONTACTACIÓ
S’admet en la part determinada al quadre de característiques.
29.- RESCAT
L'Administració concessionària es reserva el dret de deixar sense efectes la concessió
abans del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d'interès
públic, mitjançant una indemnització al concessionari del cànon satisfet
proporcionalment al temps que hagi durant la concessió.
30.- RECURSOS
Atès que el contracte sobrepassa els 100.000 euros:
30.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit
que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles
204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte
d’una nova adjudicació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als
recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i
següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova
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el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
30.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
30.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
31. ARBITRATGE
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin
sorgir entre l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que
es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa
la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
32.MESURES CAUTELARS
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva
resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
33. RÈGIM D’INVALIDESA
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Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
34.- JURISDICCIÓ
El concessionari se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona, per a la resolució de
qualsevol litigi o qüestió relacionada amb la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte, amb renúncia expressa a la jurisdicció corresponent al seu propi
fur o domicili, si resultés diferent.
La regidora
Marta de la Iglesia i Formatger
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, QUE INCLOU EL BAR,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Exp. 161/2019
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és la concessió de serveis per a la gestió i explotació de la piscina municipal i
el bar situats a la Ctra. de Lourdes s/n, al Pla Parcial B1 Sobirans (s’adjunta plànol com a Annex 3)
amb mesures de contractació pública sostenible.
La instal·lació consta d'una zona de pícnic, recepció, taquilles, 4 vestuaris i lavabos, dos magatzems
i una sala de màquines. A més a més disposa d'una altra zona enjardinada, amb ombrel·les i dues
piscines, una de vas gran, destinada a persones adultes i una piscina infantil, de vas petit. Hi ha
també una zona de restauració, amb taules, cadires i un bar.
En concret, les tasques que inclou l’objecte del contracte són:
1.1 Socorrisme
-

Vetllar per la seguretat dels usuaris de la piscina municipal.
Fer complir la normativa interna d’ús de les piscines a tots els usuaris.
Atendre i realitzar els primers auxilis en cas d’accident.
Redactar un informe de les incidències que es produeixin.
Complir amb les disposicions protectores d’higiene i seguretat laboral.
1.2 Neteja de les següents instal·lacions:

-

Neteja diària dels vestidors, lavabos, recepció, farmaciola, passadissos i zona del bar.
Neteja diària de la zona de platja de la piscina, zona d’estada i entrada general.
Neteja de vidres un cop al mes, o quan sigui necessari.
Buidat de papereres i neteja de males herbes.
Els materials de neteja (lleixiu, sabó, etc.) i material sanitari (paper higiènic, bosses
d’escombraries, etc.) seran aportats per l’adjudicatari.
1.3 Consergeria

-

Obertura i tancament de les instal·lacions, segons els horaris que consten en el quadre que
s’adjunta com Annex 5 i en el pla de gestió de l’explotació.
Control d’accés.
Venda d’entrades i abonaments, les quals seran aportades pel concessionari.
Inscripció a cursets de natació.
Suport als socorristes en cas necessari.
Gestionar les peticions d’informació/suggeriments dels usuaris.

1.4 Gestió de bar
-

Obertura i tancament
El concessionari s’adaptarà a les necessitats del bar quan hi hagi esdeveniments organitzats i/o
promoguts per l’Ajuntament a les instal·lacions sempre que no li suposin un major cost.

El període d’obertura anual serà entre la segona quinzena de juny i la primera de setembre,
establint els dies exactes anualment amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament. L’horari d’obertura
mínim serà el que fixa l’annex 1 d’aquest plec.

2. OBJECTIUS I FUNCIONS
Objectius generals:
-

-

Promoure la pràctica de l’activitat de natació en tots els seus : lúdic i esportiu
Promoure l'activitat física i l'aprenentatge i pràctica de la natació entre la població en edat
escolar, fora de l'horari lectiu, oferint espais, recursos i activitats.
Promoure l'activitat esportiva com a instrument de cohesió social.
Promoure l'activitat física i esportiva, garantint la seva dimensió integradora i com a element
beneficiós per a la salut i afavoridor del benestar de les persones en coordinació amb d'altres
programes, agents i sectors de població (salut, educació, gent gran....).
Potenciar dinàmiques socials i valors cívics a través de les diferents propostes d'actuació.
Donar suport a iniciatives esportives que es plantegin des de les entitats del propi territori.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
2.1 L’explotació es durà a terme d'acord amb les prescripcions següents:
a) L’equipament serà de lliure accés per al conjunt dels ciutadans, sense més limitació que el
pagament de les tarifes, la pròpia capacitat, la seguretat i característiques de l’equipament i
el respecte a les normes reguladores.
b) El concessionari és l’únic responsable davant de l’administració de l’efectiva realització de
les operacions objecte del contracte.
c) El personal haurà de tenir la titulació, capacitació i formació adequades a les necessitats de
les tasques a realitzar; el servei s’ha de dotar del personal necessari per tal que la seva
prestació es faci en les degudes condicions de seguretat i eficàcia, evitant als usuaris
incomoditats i perills amb els mínims determinats en l’avantprojecte que acompanya al
present plec.
d) S’haurà d’expressar el caràcter públic i municipal de les instal·lacions en tots els rètols,
anuncis, butlletins, entrades i, en general, elements d’informació i difusió.
e) Haurà de figurar, amb caràcter preceptiu, un rètol en un lloc visible i de fàcil accés per a
l’usuari, en el que s’indiquin:
o les tarifes.
o l’horari d’obertura al públic.
o la capacitat dels diferents espais i instal·lacions.
f) El concessionari haurà de garantir l'organització activitats que l'Ajuntament requereixi, dins
de Ia seva programació de promoció esportiva i de salut, com ara:

-

La caminada nocturna a la fresca, amb finalització a la piscina municipal
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

g) L'entitat gestora haurà de donar compliment a Ia normativa existent pel que fa a ratis
d'aforament i monitoratge que són d'aplicació.
h) L'entitat adjudicatària complirà les disposicions legals i reglamentàries de seguretat i
salubritat respecte als materials utilitzats en les activitats, així com pel que fa a l'emissió de
sorolls, instal·lació de maquinària, mobiliari, etc., i mantenir en bon estat les instal·lacions.

2.2 El concessionari ha de contractar pòlisses d'assegurança de l'equipament, amb primes al seu
càrrec contra incendis, robatoris i responsabilitat civil. A les pòlisses d'assegurança figuraran com a
beneficiaris l’ajuntament d’Arenys de Munt i la concessionària.
La pòlissa multirisc a subscriure comprendrà:
a) Assegurances contra incendis, explosió, aigua, robatoris o altres riscos de danys materials,
que cobreixi en tot moment el valor real i actualitzat de l’equipament i les seves
instal·lacions. En el cas de sinistre, les indemnitzacions s’aplicaran íntegrament a la
reconstrucció i reparació de l’immoble. El pagament de les primes corresponents és a
càrrec del concessionari.
b) Responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a les activitats concedides.
2.3 Horari
a) Per tal d'afavorir l'accés a tota Ia població, el servei s’ha de prestar tots els dies, excepte
causa derivada de força major.
b) Els horaris mínims d’obertura al públic seran els establerts en l’Annex 5 d’aquest plec, que
bàsicament seran els següents:
De dilluns a diumenge: de 11:00 a 19:00 h
c) L’horari del bar s’adaptarà al de la resta de la instal·lació.
3. METODOLOGIA DE TREBALL
L'entitat concessionària gestionarà la instal·lació d'acord amb les condicions establertes en aquest
Plec, en l’ horari i preus públics que determina l'Ajuntament, segons els Annexos 5 i 4.
4. DURADA
El termini de la concessió serà d’un any, prorrogable 1 any més.
5. GESTIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI, PRESSUPOST DELS COSTOS, PREU DEL CONTRACTE I VALOR
ESTIMAT
5.1 Gestió econòmica del servei
El preus que s'aplicaran pels serveis que ofereix el concessionari seran els preus públics aprovats
per l'Ajuntament i que es detallen a l’Annex 4 d’aquest Plec.

L'entitat adjudicatària presentarà anualment dins del trimestre següent a la finalització de cada
exercici, als efectes de seguiment i control, una memòria de l’activitat, que haurà d’incloure el
compte d'explotació de la gestió, , així com una relació de despeses realitzades i classificades per
concepte, detallant imports i una relació d'ingressos obtinguts classificats per tipologia.
5.2 Pressupost dels costos
5.2.1

Costos directes, que comprenen:

a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, emmagatzematges,
subministraments i altres.
b) Les despeses corresponents al control de qualitat i a la contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil.
c) L’import de les càrregues laborals de tot ordre, personal de consergeria i/o manteniment i

socorristes i de tots els eventuals augments que s’hi produeixin en el decurs del termini
d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva: per al càlcul dels
sous dels treballadors serà d’aplicació el conveni col·lectiu d’empreses que gestionen
equipaments i serveis públics sotmesos a activitats esportives.

d) Els serveis externs contractats, així com productes necessaris per al desenvolupament de
l’activitat, material higiènic i material de difusió.
5.2.2 Costos indirectes, que comprenen les despeses de gestió i bancàries que tindrà el
contractista vinculades al servei i el benefici industrial.

5.3 Preu del contracte
De l’estudi econòmic-financer que s’acompanya com a Annexos 1 i 2 es desprèn que els ingressos
compensen les despeses i que es manté un equilibri entre ambdós. Així doncs, no es contempla cap
aportació de l’Ajuntament per a la gestió i tampoc s’estableix un cànon a dipositar per l’empresa
adjudicatària.
5.4 Valor estimat del contracte
Al pressupost anual de despeses per a aquest servei s’haurà d’afegir, per al càlcul del valor estimat,
el valor corresponent a l’amortització de la instal·lació, que s’estima en 42.993,69 € anuals (valor
inicial: 1.169.435,22 € a l’any 2003). Així doncs, el valor estimat total del contracte és el següent:
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 147.762,50€

6. PERSONAL
L'entitat adjudicatària haurà de proporcionar durant l'horari d'obertura de Ia instal·lació el personal
necessari per portar a terme les funcions establertes.
Sense perjudici del que s'estableix en el plec de clàusules administratives particulars i per tal de
garantir el correcte funcionament dels equipaments, tant per a I’ atenció al públic, com per a Ia
cura i manteniment de Ia instal·lació, Ia concessió haurà de dotar-se de personal en nombre
suficient i amb l'adequada qualificació tècnica.
L'entitat adjudicatària haurà de proporcionar el següent personal mínim:
-

Dedicació exclusiva a consergeria i neteja: 56 hores setmanals. Categoria de referència en
conveni: grup 5.
Dedicació exclusiva al bar: 56 hores setmanals (servei que es pot externalitzar)
Núm. persones dedicades exclusivament al servei de socorrisme: 2 per cobrir el servei,
però no de forma simultània.
Coordinador, que vetllarà pel bon funcionament del servei i del seu personal, encarregantse de la gestió del mateix i la redacció de la memòria que s’estableix a la clàusula 10 .
Monitor, que realitzarà activitats aquàtiques per als usuaris/àries.

Aquest personal no tindrà cap vinculació laboral ni d’altra mena amb l’Ajuntament.

7. GESTIÓ DEL BAR
7.1 El concessionari podrà optar per la subrogació de la gestió del bar a un tercer, el qual no tindrà
cap mena de vinculació amb l’Ajuntament, sent el concessionari el que respondrà davant del mateix
per qualsevol incidència que es pugui ocasionar per la seva activitat.
7.2 En qualsevol cas, el concessionari haurà d’aportar com a mínim el següent material per a
prestar el servei:
-

6 Taules i 24 cadires
2 neveres

8. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
8.1 Obligacions:
a) Fer-se càrrec de les despeses que ocasioni el manteniment, neteja i personal i tot el que faci
referència al propi funcionament de les instal·lacions.
b) Presentar anualment, al final del període d’obertura de les instal·lacions, una Memòria
sobre el funcionament del servei, amb el contingut que termina la clàusula 10 d’aquest
plec.
c) Conservar i mantenir en perfecte estat de conservació, ús i neteja l’edifici, instal·lacions i
béns en general, i gestionar-los de manera que tots els serveis que presti mantinguin, amb
el pas del temps, el nivell de qualitat exigible als equipaments públics.

d) Aportar tot el personal necessari per a l’execució del contracte. El personal aportat
dependrà, únicament i exclusiva del concessionari a tots els efectes, sense que entre aquest
i l’Ajuntament d’Arenys de Munt existeixi cap vincle funcionarial ni laboral.
e) Cedir la utilització de la instal·lació a l’Ajuntament un màxim de 4 dies l’any, els quals no
han de coincidir amb cap de setmana o festius ni suposar un major cost per al
concessionari.
f) Facilitar la utilització de la instal·lació, dins de l’horari d’obertura, als casals d’estiu que
l’Ajuntament li comuniqui, un màxim de 1,5 hores al dia, de dilluns a divendres durant el
mes de juliol, sense perjudici de la utilització per part d’usuaris individuals i aplicant els
preus que estableix l’ordenança fiscal núm. 16 que regula la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’ instal·lacions municipals.
g) Respectar en tot moment el màxim d’aforament de la instal·lació.
h) Imprimir les entrades i abonaments de cada temporada.
i) Gestionar el bar directament o per subcontractació

8.2 Drets
a) Utilitzar les instal·lacions per a actes extraordinaris, exhibicions, reunions o actes anàlegs
per al conjunt d’abonats, usuaris o per a la població en general, prèvia comunicació a
l’Ajuntament.
b) Cobrar directament dels usuaris del servei les tarifes aprovades (Annex 4), així com els
preus que es puguin fixar per al bar i per activitats complementàries.
c) Rebre la protecció de l’Ajuntament per el normal desenvolupament del contracte.
d) Ésser indemnitzat si l’Ajuntament decideix donar per finalitzada la concessió abans de la
finalització del seu termini.
e) Demanar l’expedient de restabliment de l’equilibri econòmic en els casos de força major.
9. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
9.1 Obligacions
a) Fer-se càrrec del cost dels serveis d’aigua, llum, telèfon, alarma i gas de tota la instal·lació
municipal de la piscina i bar.
b) Fer-se càrrec del manteniment i cloració de la piscina.
c) Nomenar una persona de contacte amb l’empresa, per garantir el bon funcionament de la
concessió.
d) La comunicació d’activitats a realitzar per l’Ajuntament que afecten el concessionari, es farà
amb una antelació mínima d’1 setmana.
9.2 Drets
a) Utilitzar la instal·lació un màxim de 4 dies l’any, sense que coincideixi en cap de setmana i
amb un mínim d’antelació d’una setmana.
10. MEMÒRIA ANUAL

Un cop finalitzat el període d’obertura i abans de finalitzar l’exercici, el concessionari presentarà
una memòria que contindrà:
•
•
•
•
•
•
•

Relació de personal contractat i funcions realitzades.
Detall de serveis realitzats: socorrisme, consergeria, cursets, neteja i bar.
Nombre d’usos de la instal·lació, detallat per dies i mesos, i separant els usos individuals,
abonaments, casals d’estiu.
Resum de les dinamitzacions realitzades durant la temporada.
Detall d’ingressos i despeses, i balanç econòmic de la temporada.
Proposta de modificació, si s’escau, de preus d’entrades, abonaments i cursets.
Proposta de preus del bar i de les activitats complementàries a aplicar en l’exercici següent.

La Memòria s’haurà de presentar al registre de l’Ajuntament i serà aprovada per l’alcaldia, a
proposta de la regidoria d’esports. Pel que fa a la proposta de preus, aquest aquests no podran ser
cobrats si no son aprovats per l’Ajuntament
11.- COORDINACIÓ
La persona que farà les funcions de representant de l'empresa adjudicatària haurà de garantir la
coordinació amb els diferents estaments d'organització de l’Ajuntament, a través dels instruments
existents (reunions de seguiment) i assumir i aplicar els criteris, acords, els procediments i els
instruments de gestió existents, així com participar de la cultura de treball impulsada des de l’
Ajuntament.
L’Ajuntament, a través de les persones en qui delegui, farà seguiment periòdic del servei i es
reserva el dret de convocar l'entitat concessionària amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri necessari.
12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS EN EL SOBRE 3.
-

Metodologia de treball segons les pautes que consten a l’Annex 6.

13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

13.1
-

0,50 punts per 500 euros anuals
0,75 punts per 750 euros anuals
1 punt per 1.000 euros anuals

13.2
-

Per l’oferta de cànon:

Hores de dedicació millorant la clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules tècniques:

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina endarrerint el seu
tancament, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5, fins a un màxim d’ 1
punt.

-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina anticipant la seva
obertura, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5, fins a un màxim d’1
punt.

La Regidora d’Esports,
Marta De la Iglesia i Formatger

El tècnic municipal,
Alícia Muns i Terrats

Arenys de Munt, maig de 2019
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ANNEXOS
-

Annex 1: estudi de viabilitat contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació de la piscina municipal, que inclou el bar, amb
mesures de contractació pública sostenible.

OBJECTE
L’objecte d’aquest document és desenvolupar l’estudi de variables que determinen la viabilitat del
contracte de gestió indirecta de serveis, mitjançant concessió, de la piscina municipal d’Arenys de
Munt. El pressupost de la contractació d’aquest servei està realitzant en base a l’esquema de
previsió de costos i ingressos recollits a l’Annex que forma part d’aquest document; el càlcul de les
diferents partides d’ingressos i despeses es fonamenta en una prospecció de l’evolució dels
comptes d’explotació de la piscina municipal.

PREVISIONS SOBRE LA DEMANDA D’ÚS
A l’hora d’elaborar qualsevol projecte de gestió és interessant conèixer les característiques
socioculturals més significatives del lloc. Aquest coneixement ens possibilitarà plantejar un projecte
realista, que respon a les necessitats concretes dels ciutadans per tal d’adaptar l’oferta a la
demanda.
Així doncs, i tenint en compte que la piscina municipal no és coberta i per tant, només es pot obrir
al públic en temporada d’estiu, hem de pensat que el tipus d’ús que se’n farà és més lúdic que
esportiu.
Alhora, pel que fa als usuaris, observem que hi ha un ús molt familiar de les instal·lacions de la
piscina, sense descartar el jovent i els infants que mitjançant els casals de lleure hi assisteixen
regularment.
S’ha de tenir en compte també que la ubicació de la piscina municipal, a la riera de Sobirans, fora
del casc urbà i a mig camí de la zona anomenada “Lourdes”, fa que moltes famílies que visiten el
cap de setmana i festius aquesta zona d’esbarjo, acabin el dia fent una remullada a la piscina.
La instal·lació compta amb una zona de bar i una zona de pícnic exterior que, tot i que són molt
limitades pel que fa a espai, també acullen visitants, que fan un consum relatiu, però que gaudeixen
d’aquest servei, generant ingressos.
Les previsions realitzades en l’escenari plantejat són moderades, on amb una gestió òptima i
eficient, dinamitzant al màxim les activitats, es pot preveure una afluència important de gent.
S’ha de tenir en compte el factor meteorològic, que és bàsic per determinar el dies d’ús de la
piscina i l’afluència final.

ESTUDI ESCONÒMIC
S’ha realitzat una estimació de les despeses a què l’adjudicatari haurà de fer front amb càrrec a
l’explotació de la piscina.
Altrament, s’enumeren d’altres elements que incideixen en el pressupost:
•
•

•

L’estudi del càlcul dels subministraments no s’ha realitzat, ja que els mateixos són assumits
en la seva totalitat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L'estudi econòmic el cost del personal s'ha realitzat segons la plantilla mínima de personal;
en cas d'ampliació horària del personal a causa d'un increment en les hores d’obertura
(fruit de l’oferta en l’apartat de criteris de valoració) els comptes d’explotació es
compensaran amb augment d'ingressos .
Als ingressos sobre venda d’entrades s'han contemplat els diferents tipus que estableix
l’ordenança fiscal núm. 16, que regula la taxa per la utilització d’instal·lacions municipals:
Abonament mensual i de temporada
Entrada puntual
Cursets
Casals de lleure

•

Per al càlcul dels costos del bar, i donat que es planteja la possibilitat de la seva
externalització, només es reflecteix l’import que, derivat de l’explotació del mateix, es
calcula que revertirà en l’empresa adjudicatària de la present licitació com a ingrés.

PREVISIÓ DE PERSONAL
Per donar servei a la gestió de la nova piscina coberta tindrà la referència del quadre següent:
1 Coordinador
2 Socorristes
2 Conserges
1 Monitor
1 Persona neteja

120 hores/temporada
632 hores/temporada
632 hores/temporada
80 hores/temporada
316 hores/temporada

Despeses estimades -------------------------Explotació ---------------------------------------

31.324,01 €
31.324,01 €

Ingressos estimats ---------------------------Piscina --------------------------------------------

24.174,13 €
24.174,13 €

Ingressos del Bar-Cafeteria -------------------------- 7.149,88 €
RESULTAT ----------------------------------------

0,00 €

Per tot l'exposat s'aprova el següent estudi de viabilitat, determinant que els ingressos compensen
les despeses i per tant, no es produeix desequilibri entre ambdós conceptes.

-

Annex 2: Estudi econòmic financer

Concepte

PREVISIÓ DE DESPESES ANUALS
Seguretat
Salaris
Social

Personal
Socorristes
Neteja
Coordinador
Consergeria
Monitor
Assegurances
Assegurança d'accidents
Neteja i manteniment
Neteja (material i wc)
Vestuari
Farmaciola
Subministraments
Telèfon
Electricitat
Aigua
Gas
Altres despeses
Serveis externs (gestoria)
Dinamitzacions ( 3 actes temporada)
Servei de prevenció de riscos laborals
Imprenta/entrades/ado
Material per a cursets

5.700,13 €
5.916,06 €
1.065,22 €
2.848,66 €
1.583,22 €

400,00 €

1.824,04 €
1.893,14 €
340,87 €
911,57 €
506,63 €

Unitats
Hores
632
316
22
632
80

3

Benefici industrial (6%)

Import sense
IVA
22.589,54 €
7.524,17 €
7.809,20 €
1.406,09 €
3.760,23 €
2.089,85 €
600,00 €
600,00 €
1.650,00 €
850,00 €
300,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.120,00 €
450,00 €
1.200,00 €
500,00 €
470,00 €
500,00 €
2.236,76 €

30.196,31 €

TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ
1.127,70 €

Imports subjectes a IVA
INGRESSOS

INGRESSOS SERVEIS
PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA
Abonaments segons O.F 16 Epígraf 1.1, 1.2
Entrades segons O.F 16 Epígraf 1.3
Casals d'estiu
Organització de cursos segons O.F 16 Epígraf 1.4
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ
bar
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM

Total import amb IVA

31.324,01 €

PREVISIÓ ANUAL

24.174,13 €
3.648,76 €
17.025,37 €
2.000,00 €
1.500,00 €

7.149,88 €
31.324,01 €

-

Annex 3: Plànols

-

Annex 4: Preus públics i tarifes del bar:

4.1 Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals, epígraf 1

Epígraf 1. PISCINA MUNICIPAL

1. Entrades
- Adults (a partir de 15 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
- Familiar * (de primer grau i a partir del tercer membre)
2. Abonaments 10 usos
- Adults (des dels 26 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
3. Abonaments de temporada
- Adults (des dels 26 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
- Abonament familiar * (familiars de primer grau del
sol·licitant)
4. Cursets
- De natació
- Altres
- Casals

Euros
A.
Empadronats a
Arenys de
Munt**

Euros
B.
No empadronats
a Arenys de Munt

3,80
3,10
3,10
3,10
3,10

5,50
4,50
4,50
4,50
4,50

30,00
30,00
25,00
25,00
25,00

45,00
35,00
35,00
35,00
35,00

60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
170,00

80,00
80,00
60,00
50,00
50,00
180,00

55,00
Segons oferta
1,00 €/usuari

55,00
Segons oferta
1,00 €/usuari

* Per acreditar el vincle familiar, caldrà presentar el llibre de família.
** Per acreditar estar empadronat, caldrà presentar el DNI o volant d’empadronament.

4.2 S’estableixen els següents preus màxims per al servei:
-

Cafès i infusions: 2,00 €
Aigua petita: 1,50 €
Aigua gran: 2,50 €
Refrescos diversos: 2,50 €

-

Entrepans: 5,00 €
Entrepans petits: 3,00 €
Altres (pastes, aperitius...): a determinar pel licitador

-

Annex 5: horaris d’obertura

De dilluns a diumenge: de 11:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL
Dilluns
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
13:30 14:00
14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30
15:30 16:00
16:00 16:30
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

Els horaris del bar seran, com a mínim, els mateixos que els d’obertura de la resta d’instal·lacions.
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- Annex 6: Metodologia de treball
S’haurà de definir, com a mínim:
- Gestió funcional de la piscina i les altres instal·lacions:
a) Organització.
• organització interna.
• serveis propis.
• serveis exteriors.
b) Recursos.
• recursos materials: relació dels béns i les instal·lacions al servei de l’equipament.
• recursos humans: relació del personal assignat (nombre, categoria i funcions).
- Gestió d’activitats:
a) Activitats.
• escolars.
• de lleure.
b) Actes extraordinaris.
• actes no esportius.
c) Programació.
• programació d’activitats esportives.
• programació d’actes.
- Gestió del manteniment:
a) Bloc de manteniment:
• Manteniment preventiu.
• Manteniment normatiu: sanitari, incendis, seguretat i recollida d’escombraries...
b) Previsió de consums:
• Material de neteja i sanitari no inventariable.
• Reposició del material sanitari del servei de socorrisme (farmaciola).
-Gestió del bar
-Pla econòmic financer
El mateix contindrà el cost anual de l'explotació per la temporada. Aquest pla es desglossarà en els
seus elements constitutius, amb detall dels valors següents:
a) Previsió d’ingressos
o Tarifes.
o Subvencions.
o Altres.

b) Previsió de despeses
o Personal
o Assegurances.
o Neteja i manteniment
o Altres despeses
o Despeses generals.
o Benefici industrial
c) Previsió ingressos i despeses del bar

