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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Expedient núm.:

84.2022

Document:

Plecs de clàusules administratives

Arxiu:

Patrimoni

Procediment:

Ús de béns i drets

Assumpte:

Concessió Administrativa d'Ús Privatiu d'un Bé de Domini Públic per Concurs. Bar de les
piscines municipals. Estiu 2022.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte

Constitueix l'objecte del contracte la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic que tingui les
següents característiques:
Referència cadastral:

3463001CF1936S0001SZ

Localització:

Camí coll de penal (sòl) - Castelldans

Classe:

Terreny urbà

Superfície:

28.787,00 m2

Descripció

Es tracta d’una parcel·la vallada i que engloba tot un recinte poliesportiu. En la zona
est, trobem el camp de futbol de gesta, aquest ocupa tota la zona est de la parcel·la.
Just al costat trobem les grades, sota les quals es troba el bar que dona servei tant a
les piscines com al camp de futbol, així com també els vestidors dels equips, els
vestidors del arbitres a banda i banda del bar. Tanmateix, sota les grades a la part
nord trobem, el magatzem del bar, i per contra a la part sud, però ja for ales grades
trobem dues casetes que son els banys públics. Just al costat del bar, cap a l’oest
trobem la zona destinada a terrassa del bar.
A la zona nord oest, trobem primerament la pista de futbol set, i ja a l’oest del tot,
limitant amb la zona vallada de la parcel·la, trobem la pista de vòlei platja.
A la zona sud oest, trobem el recinte Vallat de les piscines municipals.
Tota la zona oest de la parcel·la no resta vallada i es un descampat, que ja no es
considera part del recinte poliesportiu.

En aquest sentit, cal afegir que l’objecte del contracte inclourà una sèrie de prestacions mínimes:
1.

HORARI: El servei de bar s’haurà d’oferir de forma ininterrompuda de dilluns a diumenge en l’horari d’obertura
de les piscines, es a dir de 12.00 a 21.00 hores.
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2.

HORARI: Des del dimecres fins al diumenge s’haurà d’oferir obligatòriament servei de sopars i ampliar l’horari
mínim que exigeix tenir el bar obert fins les 21.00 hores, fins que s’hagi finalitzat el torn de sopars i/o copes.

3.

SERVEI DE CUINA: El servei de bar ha d’oferir obligatòriament un servei de cuina mínim (entrepans freds i
calents, plats combinats, pizzes tapes...), tant en horari de dinar, com en horari de sopar.

4.

ACTIVITATS: Caldrà organitzar amb el visi-plau de l’ajuntament activitats d’esbarjo per tots els públics els caps
de setmana. Un mínim de tres durant la temporada d’estiu.

5.

ACTIVITATS: En cas que l’Ajuntament organitzi activitats en el recinte de les piscines (a tall d’exemple, piscines
de nit), el concessionari haurà de mantenir el bar obert i oferir servei mentre duri l’activitat.

6.

NETEJA: S’haurà de mantenir en bones condicions, net i ordenat el bar, els lavabos, la zona de pícnic, i el recinte
de les piscines en general. Cada setmana operaris de l’ajuntament i membres de l’equip de govern faran revisió
de les instal·lacions. No mantenir el recinte en bon estat i en unes condicions de higiene òptimes suposarà la
pèrdua de la fiança.

7.

VENTA ENTRADES: Serà obligatori el control i venta d’entrades dins el recinte de les piscines.

8.

CONTROL USUARIS: Serà obligatori fer controls aleatoris de carnets de piscines als usuaris, i

posar en

coneixement de l’Ajuntament si algú ha accedit sense el corresponent carnet o entrada.
9.

CONTROL MESURES COVID19: Serà necessari fer esment i recordatori a tots els usuaris de donar compliment a
la distància de seguretat, així com totes les mesures de desinfecció i de seguretat establertes pel govern local i
el PROCICAT per reduir els contagis de COVID-19.

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d'adjudicació de la concessió serà el concurs. L'elecció del concurs com a procediment d'adjudicació es basa en
les següents consideracions:
El recinte de les piscines municipals de Castelldans inclou diferents elements adscrits a l’ús públic, i si bé, es clar que el
camp de futbol, la pista de futbol set, la pista de vòlei platja i les piscines municipals estan directament relacionades a una
finalitat pública, el bar que també es troba dins el recinte, no atén a una finalitat o interès públic, sinó que és purament
patrimonial. Per aquest motiu, s’entén que la forma adequada d’autoritzar-ne el seu ús, es mitjançant una concessió.
El procediment adient per procedir a l'atorgament d'aquesta concessió administrativa d'ús privatiu és el procediment
obert regulat en la LCSP, tramitació ordinària.
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L'atorgament es realitza mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, en aplicació de la LCSP de
conformitat amb l'art. 93 de la LPAP.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense
perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es
tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.castelldans.cat
El bé subjecte a concessió administrativa es destinarà a:
L’espai de la parcel·la de la que se n’autoritzarà l’ús privatiu és el bar, vestuaris, magatzem i zona de terrassa.
Poden sol·licitar a l’Ajuntament l’ús d’altres elements i/o zones per activitats puntuals.

CLÀUSULA QUARTA. Cànon

El cànon de licitació de la concessió administrativa de gestió del servei de bar de les piscines municipals de Castelldans per
tot el període de duració del contracte s’estableix en un mínim de SIS CENTS EUROS (700,00 euros), més el corresponent
IVA. Tal quantitat podrà ser millorada a l’alça pels licitadors en les seves ofertes, doncs es tracta d’un dels criteris
d’adjudicació.
Aquest import serà abonat a data 15 de juliol de 2022 i si aquest fos inhàbil, el següent hàbil. En el supòsit de millora de
l’oferta econòmica a l’alça, es dividirà l’import per dos, i la primera entrega a compte es realitzarà a 15.07.22 (en cas de
ser inhàbil, l’immediat següent hàbil) i la segona entrega a compte es realitzarà en data 15.08.22 (en cas de ser inhàbil,
l’immediat següent hàbil).
El cànon comportarà el deure del concessionari d'abonar l'import dels danys i perjudicis que es causessin als béns o a l'ús
general o servei al qual estiguessin destinats.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada
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El termini d'utilització del bé de domini públic serà de 2 mesos i mig sense possibilitat de pròrroga, i concretament, la
temporada d’estiu 2022. Es preveu l’obertura el dia 18 de juny de 2022, fins el dia 4 de setembre de 2022. No obstant,
degut a la situació de pandèmia mundial, aquesta data pot variar sensiblement.

CLÀUSULA SISENA. Finançament de la concessió

Atès el caràcter demanial de la concessió, l'Ajuntament no participarà en el finançament de la gestió i explotació de
l'activitat de cap manera, ni assegura al concessionari una recaptació o rendiment mínim. Per tant, la concessió s'atorga a
risc i ventura del concessionari que assumeix tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l'activitat objecte
de la concessió. El concessionari podrà recórrer al finançament privat per fer front a les seves obligacions en els termes i
condicions que s'estableixen en la LCSP. Podrà obtenir finançament mitjançant la contractació de préstecs o crèdits amb
entitats de crèdit d'acord amb l'ordenament jurídic vigent. Els esmentats contractes hauran de ser comunicats a
l'Ajuntament en el termini d'un mes des de la seva subscripció.

CLÀUSULA SETENA. Deures i Facultats del Concessionari

GENERALS:


Dret a usar de forma privativa, limitativa i excloent la porció del domini públic objecte de la concessió.



Obtenir les prèvies llicències i autoritzacions pertinents per a l'exercici de l'activitat.



Gestionar i explotar l'activitat.



Obligació de pagar el cànon establert en el present Plec. Aquest comportarà el deure del concessionari d'abonar
l'import dels danys i perjudicis que es causessin als béns o a l'ús general o servei al qual estiguessin destinats.



Obligació de mantenir en bon estat la porció del domini públic utilitzat i [en el seu cas] les obres que construís.



Obligació d'abandonar i deixar lliures a la disposició de l'Entitat Local, dins del termini fixat, els béns objecto de
la utilització, reconeixent la potestat d'aquella per acordar i executar per sí el llançament.

ESPECÍFICS:


HORARI: El servei de bar s’haurà d’oferir de forma ininterrompuda de dilluns a diumenge en l’horari d’obertura
de les piscines, es a dir de 12.00 a 21.00 hores.



HORARI: Des del dimecres fins al diumenge s’haurà d’oferir obligatòriament servei de sopars i ampliar l’horari
mínim que exigeix tenir el bar obert fins les 21.00 hores, fins que s’hagi finalitzat el torn de sopars i/o copes.



HORARI DE TANCAMENT: Segons disposa la normativa l’horari màxim d’obertura de dilluns a dijous d’un bar és
fins a les 2.30 h com a màxim. I la nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius 30 minuts més. Aquest horari
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podrà ser limitat a les 12.00 hores de dilluns a dijous si es causen molèsties als veïns. Tanmateix el concessionari
podrà sol·licitar ampliar l’horari de tancament per motius puntuals, com poden ser activitats o festes.


SERVEI DE CUINA: El servei de bar ha d’oferir obligatòriament un servei de cuina mínim (entrepans freds i
calents, plats combinats, pizzes tapes...), tant en horari de dinar, com en horari de sopar.



ACTIVITATS: Caldrà organitzar amb el visi-plau de l’ajuntament activitats d’esbarjo per tots els públics els caps
de setmana. Un mínim de tres durant la temporada d’estiu.



ACTIVITATS: En cas que l’Ajuntament organitzi activitats en el recinte de les piscines (a tall d’exemple, piscines
de nit), el concessionari haurà de mantenir el bar obert i oferir servei mentre duri l’activitat.



NETEJA: S’haurà de mantenir en bones condicions, net i ordenat el bar, els lavabos, la zona de pícnic, i el recinte
de les piscines en general. Cada setmana operaris de l’ajuntament i membres de l’equip de govern faran revisió
de les instal·lacions. No mantenir el recinte en bon estat i en unes condicions de higiene òptimes suposarà la
pèrdua de la fiança.



VENTA ENTRADES: Serà obligatori el control i venta d’entrades dins el recinte de les piscines.



CONTROL USUARIS: Serà obligatori fer controls aleatoris de carnets de piscines als usuaris, i

posar en

coneixement de l’Ajuntament si algú ha accedit sense el corresponent carnet o entrada.


CONTROL MESURES COVID19: Serà necessari fer esment i recordatori a tots els usuaris de donar compliment a
la distància de seguretat, així com totes les mesures de desinfecció i de seguretat establertes pel govern local i
el PROCICAT per reduir els contagis de COVID-19.

CLÀUSULA VUITENA. Facultats de la Corporació

— Deixar sense efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d'interès públic,
mitjançant rescabalament dels danys que causessin, o sense ell quan no procedís.
— Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecto de concessió, les instal·lacions i les construccions.

CLÀUSULA NOVENA. Reversió

Al final del termini de la concessió, revertiran a la Corporació els béns objecte de la concessió, devent el contractista
lliurar-los conformement al contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats.
No revertiran a la Corporació, les instal·lacions i/o obres realitzades pel concessionari, no obstant la seva enretirada
correrà a compte del concessionari, sense cap tipus de dret a indemnització. A més, caldrà reposar qualsevol dany que es
produeixi en el moment d’enretirar les instal·lacions del bé de domini públic.
Durant un període de temps anterior a la reversió, que serà de tres mesos, l'òrgan competent de l'Administració adoptarà
les disposicions encaminades a què el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions convingudes.
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CLÀUSULA DESENA. Extinció de la Concessió

La concessió atorgada s'extingeix:
— Per venciment del termini.
— Per desaparició del bé sobre el que hagin estat atorgades.
— Per desafectació del bé.
— Per renúncia del concessionari.
— Per rescat.
— Per resolució judicial.

CLÀUSULA ONZENA. Unitat Tramitadora

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la [unitat/servei] encarregada de la tramitació i
seguiment de l'expedient serà SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

CLÀUSULA DOSENA. Confidencialitat i tractament de dades

35.1 Confidencialitat
L'adjudicatari (com a encarregat del tractament de dades) i el seu personal en compliment dels principis d'integritat i
confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany
accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat
en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general
de protecció de dades.
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà, encara que hagi finalitzat el contracte
amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).

Modificacions a la declaració

El contractista ha de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de
la vida del contracte, de la informació facilitada a la Declaració sobre la
ubicació dels servidors
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Subcontractació

Els licitadors han d'indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar
els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització

35.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament
general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas,
siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació
seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del
desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA TRETZENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar
[i no estiguin incurses en prohibicions per contractar].
1. La capacitat d'obrar s'acreditarà:
a) Quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
b) Quant a persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF i l'escriptura o el document de constitució, els
estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits,
en el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
[2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per contractar, podrà realitzarse mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable
atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.]

CLÀUSULA CATORZENA. Presentació de l'Oferta i Documentació Administrativa
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12.1 Condicions prèvies
La proposició de l'interessat haurà d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació
suposa l'acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
12.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Opció A: Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. El licitador haurà de preparar i presentar la seva oferta obligatòriament de
forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la [Plataforma de Contractació del Sector
Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra eina de licitació electrònica que compleixi
amb els requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17a de la LCSP].
La utilització d'aquests serveis suposa:


La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.



La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.



L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

La proposició, juntament amb la documentació preceptiva es presentarà, dins del termini de 15 dies hàbils comptats a
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica
a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la [Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema
d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits
de la Disposicions addicionals 16 i 17a de la LCSP] posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que el licitador interessat es registri, en el cas que no
ho estigui, en la Plataforma de Contractació del Sector.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels
sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres
en l'enviament.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant d'enviament, susceptible
d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
12.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de la LCSP, l'Administració
contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre
que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud
s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
12.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en SOBRE ÚNIC, signats pel licitador, en els quals es farà
constar la denominació del [sobre/arxivo electrònic] i la llegenda «Proposició per licitar Concessió Administrativa d'Ús
Privatiu d'un Bé de Domini Públic per concurs del Bar de les piscines municipals. Estiu 2021”.
La INFORMACIÓ que ha de contenir el sobre és la següent:
— Apartat «A»: Documentació Administrativa.
— Apartat «B»: Oferta Econòmica i Documentació que permeti la valoració de les ofertes segons els criteris
d'adjudicació.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada d'aquests:
APARTAT «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari, i en el seu cas, la representació.
— Els que compareguin o signin ofertes en nom d'un altre, acreditaran la representació de qualsevol manera adequada
en Dret.
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— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
legalment.
— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar fotocòpia compulsada
administrativament o testimoniatge notarial del seu document nacional d'identitat.
[En el seu cas] b) Una declaració responsable de no estar incursa en la prohibició de contractar i que comprendrà
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, incloses les de
l'Ajuntament, i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Es presentarà conforme al següent model:
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (Annex I)
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________, núm.
___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a
l'efecte de la seva participació en la licitació ________________________________, davant ________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de ___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules administratives particulars per ser
adjudicatari, en concret:
[— Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.]
— Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.
— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres)
— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és __________________________.
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TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon
d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui
requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del declarant,

APARTAT «B»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
a) Oferta econòmica. (Annex II)
Es presentarà conforme al següent model:
«_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________,
núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini públic per adjudicació directa
_______________________ anunciat en el perfil de contractant, faig constar que conec el plec que serveix de base al
contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i oferint pel bé la quantitat de ___________________
euros.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».

b) Proposta de millora del servei. (Annex III)
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Es presentarà un proposta de millora del servei i activitats que s’oferiran seguint els criteris que serveixen per puntuarlos. Si no es segueix tal criteri es puntuarà l’apartat amb 0 punts.

CLÀUSULA QUINZENA. Criteris d’adjudicació.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos
criteris d’adjudicació. La puntuació màxima serà de 100 punts.
Criteris la ponderació dels quals es automàtica:
A.

PROPOSTA ECONÒMICA

Fins un màxim de 20 punts.

La valoració d'aquest criteris es realitzarà de forma proporcional atenent a les ofertes presentades.
-

Millora del cànon ................................................................................... fins a 20 punts.

Valoració del cànon fix de l’oferta, amb un màxim de 20 punts.
Obtindrà la major puntuació l’oferta amb el cànon més elevat, i la resta de puntuacions es calcularan de manera
proporcional d’acord a la fórmula següent: Puntuació = (cànon ofert / cànon més elevat) x punts.
Oferir 700,00 euros (cànon base de licitació), NO suposarà cap puntuació, el concessionari obtindrà 0 punts per oferir el
cànon base. Tampoc s’acceptaran ofertes per sota del cànon base.

B.

PROPOSTA DE MILLORA DEL SERVEI

Fins un màxim de 80 punts.

La valoració d’aquest criteri es regirà per les següents pautes.
b.1. Ampliació de l’horari mínim

Màxim 20 punts

L’horari mínim de servei es de dilluns a diumenge de 12.00 hores a 21.00 hores, ampliant aquest horari de dimecres a
diumenge en l’horari de sopars. Els 30 punts a obtenir en aquest apartat es distribuiran segons els següents criteris:


Ampliació de l’horari de dimarts a diumenge a partir de les 21.00 hores fins les 24.00 hores o final del servei
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10 punts


Ampliació de l’horari de dilluns a diumenge a partir de les 21.00 hores fins les 24.00 hores o final del servei
20 punts

Aquestes dues ampliacions no son acumulables, o s’ofereix un dia d’ampliació d’horari (dimarts), o s’ofereix dos dies
d’ampliació d’horari (dilluns i dimarts). No es sumaran les puntuacions de cadascuna, sinó de la que s’ofereixi.
b.2. Ampliació de les activitats a realitzar

Màxim 60 punts

Les bases preveuen organitzar un mínim de tres activitats durant la temporada d’estiu. Els 60 punts a obtenir en aquest
apartat es distribuiran segons els següents criteris:


Ampliació de les activitats relacionades amb l’esport. Per cada activitat 5 punts fins un màxim de 20.

S’entendrà per activitats relacionades amb l’esport, l’organització de partits o torneig de futbol, voleibol, basquet...


Ampliació de les activitats relacionades amb l’oci. Per cada activitat 5 punts fins un màxim de 20.

S’entendrà per activitats relacionades amb l’oci, l’organització de sopars populars, espectacles, monòlegs, actuacions
musicals, dj’s...


Ampliació de les activitats relacionades amb la cultura. Per cada activitat 5 punts fins un màxim de 20.

S’entendrà per activitats relacionades amb la cultura, l’organització de xerrades a càrrec de professionals, tallers
d’artesania, exposicions...

CLÀUSULA SETZENA. Garantia provisional

No se n’exigeix.

CLÀUSULA DISSETENA. Obertura

L'obertura de l'oferta s'efectuarà en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de la data de finalització del termini
per presentar-la.
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En primer lloc, l'òrgan competent procedirà a l'obertura del sobre únic, primer es qualificarà la documentació
administrativa continguda en aquest.
Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació administrativa presentada, s'atorgarà un termini no
superior a 5 dies hàbils perquè el propietari els corregeixi o esmeni.
Posteriorment, es procedirà a examen de la documentació de l’apartat B, que conté l'oferta econòmica i la proposta de
millora del servei.
La mesa de contractació estarà formada per:
President:

Roser Piqué Mor. Personal Fix Ajuntament de Castelldans

Vocal:

Ivette Farran Duran, secretària interventora de l'Ajuntament de Castelldans.

Vocal:

Maria Rosa Solé Codina, regidora ensenyament

Vocal:

Marc Bellet Ramis, regidor joventut.

Secretària:

Carme Simó Ribelles. Personal fix Ajuntament de Castelldans

CLÀUSULA DIVUITENA. Requeriment de Documentació

L’òrgan de contractació, requerirà al licitador perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, present la documentació la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, en concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA DINOVENA. Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de
contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA VINTENA. Formalització de la concessió

El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació de l'adjudicació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre
públic. Qualsevol de les parts podrà sol·licitar elevar a Escriptura pública el contracte sent en aquest cas del seu compte
les despeses que s'originin.
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Despeses Exigibles a l'Adjudicatari

L'adjudicatari haurà d'abonar les despeses corresponents al pressupost de les obres que han d'executar-se, així com els
honoraris de redacció del projecte.

CLÀUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Penalitats per Incompliment

Quan el contractista hagi incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per a
això, s'imposaran penalitats en la proporció del 10% del pressupost del contracte
Es consideren GREUS els incompliments per part de l'adjudicatari de les condicions especials d'execució establerta en les
clàusules 8 i 9 d'aquest plec de clàusules particulars.
Si l'incompliment és considerat com molt greu i atenent la seva condició de deure essencial tal com s'estableix en la
clàusula relativa a les obligacions i drets, podrà donar lloc a la resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l'interès del servei en
qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats coercitives del 10 % del preu
d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala
fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el seu compliment
defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 5 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor
gravetat i reincidència.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si
s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista d'indemnitzar pels danys
i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

CLÀUSULA VIGÉSIMOQUARTA. Garantia definitiva.

Per a poder prendre part en la licitació no es requereix garantia provisional. El licitador que hagués presentat l'oferta
econòmica més avantatjosa de conformitat amb la proposta de la mesa haurà de dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament
l'import de 150,00 € en concepte de garantia definitiva de la concessió. El dipòsit o constitució de l'esmentada garantia
pot fer-se en qualsevol de les formes establertes en l'art. 108 LCSP.
La garantia respondrà dels següents conceptes:
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1. De les penalitats imposades al concessionari.
2. De la correcta execució de la concessió.
3. De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució de la concessió per causa imputables al concessionari.
4. De la restitució del domini públic en correcte estat de conservació
5. De la indemnització dels danys ocasionats en el domini públic.
6. Del pagament de tots els subministraments pendents a càrrec del concessionari.

CLÀUSULA VIGÉSIMOCINQUENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel
no previst en ell, seran d'aplicació el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les qüestions que se suscitin en
relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts

A Castelldans, a 30 de març de 2022.
LA SECRETÀRIA
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