PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
A LA CONTRACTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
I SERVEI DE GESTIÓ D’UNA PISTA DE GEL
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest plec de clàusules és la descripció de les característiques tècniques que
han de regir la contractació de la instal·lació i el servei de gestió d’una pista de gel a la
ciutat d’Igualada, per tal de dinamitzar la campanya de Nadal 2022-2023, a la ciutat.
El contractista es farà càrrec de les prestacions següents:
Pista de gel:
► Instal·lació d’una pista de gel amb unes mesures mínimes de 25x14 metres i màximes
de 30x18 metres; i el seu desmuntatge.
► Instal·lació d’una tarima per anivellar la superfície de la pista de gel amb una mida
adequada a la mida de la pista.
► Instal·lació il·luminació i so necessari pel correcte funcionament de la pista.
► Instal·lació de tres carpes d’aproximadament 5x5 metres i mobiliari interior (guixeta,
mostrador,...)
► Servei de manteniment de la pista de gel i totes les instal·lacions complementàries.
► Servei de gestió del funcionament de la pista de gel
► Aportació d’un mínim de 225 parells de patins en bon estat, aparellats i numerats amb
suficients mides per donar cobertura a tots els usuaris de la pista.
► Aportació de 50 patins de doble gavineta pels més petits: pingüins, ossos o similars,
que ajuden a mantenir l’equilibri dels més petits i els ajuden a patinar.
► Contractació de les persones per a la gestió del servei, monitoratge, control d’accés i
sortida de la pista de gel, control de cues, neteja i desinfecció, venda d’entrades.
► Disposar de pòlissa de responsabilitat civil igual o superior a 600.000€ per sinistre i any
i com a mínim de 150.000 € per víctima.
► Disseny i impremta (tiquets, normatives, segells...)
► Servei de vigilància de la pista des del primer dia de muntatge fins al darrer dia de
desmuntatge i durant les hores que la pista restarà tancada al públic.
► Muntatge d’un lavabo químic per ús del vigilant ubicat al costat de la pista.
Serà a càrrec de l’Ajuntament d’Igualada:
► Farà la cessió de l’espai necessari per a les instal·lacions, tan per la pista de gel, com
la màquina de fred, com altres instal·lacions necessàries.
► Presa de corrent, electricitat i consum electricitat, així com les connexions i els
butlletins
► Aigua de la pista de gel
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2. NECESSITAT I IDOEÏTAT DEL CONTRACTE
Amb aquesta instal·lació és vol dinamitzar el centre comercial de la ciutat en unes dates
que el comerç de ciutat té una gran rellevància. Les famílies i ciutadans troben al centre
un lloc d’esbarjo i es dóna més concurrència per generar unes compres de Nadal més
festives.
Aquesta instal·lació que ofereix cada any l’Ajuntament als ciutadans, requereix disposar
d’un seguit de mitjans tècnics i de personal per la qual cosa resulta indispensable
contractar una empresa que pugui oferir el servei esmentat, vista la insuficiència de
mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament
3. CODI DE L’ACTIVITAT
Les codificacions estadístiques i el sistema de classificació aplicable a què fa referència
aquest contracte són:
- Classificació estadística de productes per a activitats (CPA-2008): 932919 “Altres serveis
d’entreteniment n.c.o.p.”.
- Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 51500000-7 “Serveis d’ instal·lació
de maquinaria i equips”.
4. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen tot seguit.
4.1. Solvència econòmica i financera
S'haurà d’acreditar per algun dels mitjans següents:
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en funció
de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser,
almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és
inferior.
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les seves
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre
Oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres
últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i el registre
de les factures emeses corresponents a cadascun d’aquest anys (art.87.1.a) i 3.a)
LCSP).
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b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil igual o
superior a 600.000€ per sinistre i any, i com a mínim de 150.000 € per víctima, a
més d’aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit
s’entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida,
compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en
l’article 150.2 de la LCSP. L’acreditació serà a través d’un certificat expedit per
l’assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article
87.1.b) i 3.b) LCSP).

4.2. Solvència tècnica professional
S’haurà d’acreditar de la manera següent:
L’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del
contracte (art.90.1.a) LCSP).
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador
dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als serveis
més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat
d’aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original
signat electrònicament o còpia autentica del document emes o còpia escanejada signada
per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.
Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc
d’execució i destinatari públic o privat.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser
igual o superior al 90% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és
inferior.

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
5.1. LA PISTA DE GEL,
Les dimensions de la pista seran com a mínim de 25x14 metres (350 m2) i màxim de
30x18 metres (540m2), amb canonades de color blanc per millorar l’eficiència energètica i
5
Pl. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810120-H atencio.ciutadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

color blanc de gel, serà totalment descoberta i disposarà d’una zona coberta (mitjançant
una carpa) on s’ubicarà la venda d’entrades, l’àrea de patins i serveis complementaris.
Aquesta carpa haurà de complir tota la normativa i homologacions d’obligat compliment.
També cal instal·lar una tarima per anivellar la superfície de la pista de gel, amb una mida
adequada a la mida de la pista.
La producció i manteniment del gel garantirà un lliscament adequat.
5.2. LES CARPES
S’habilitarà un espai cobert i degudament equipat per l’atenció al públic, venda d’entrades,
zona de lliurament i recepció de patins i zona de vestuari. Tota aquesta zona haurà d’estar
elevada respecte a la pista i disposar de moqueta.
Les dimensions del mostrador seran aproximadament de 13 metres lineals amb porta
voladissa. Guixetes d’ aproximadament de 2x2x2,5 m amb vidriera frontal de doble vidre i
magatzem.
5.3. LA IL·LUMINACIÓ I SÓ
La pista tindrà una il·luminació suficient per garantir les activitats en les millors condicions
de seguretat. De manera complementària es contarà amb ambientació musical.
El volum de la música d’ambientació serà moderada, a fi de no pertorbar la tranquil·litat de
l’entorn i haurà de complir l’ordenança municipal de soroll. En qualsevol moment,
l’Ajuntament podrà donar instruccions en relació al volum de la música, pel que fa a la
seva disminució o fins i tot, tancament.
5.4. LA MAQUINÀRIA I EL MATERIAL
5.4.1.- L’Ajuntament d’Igualada disposa d’un subministrament elèctric a la Plaça Cal Font
de 120 kW, per la qual cosa la màquina refrigeradora, conjuntament amb la bomba de
recirculació i el tanc d’estabilització haurà de poder treballar per sota o igual a aquesta
potència.
En cas que la màquina de fred que s’oferti necessiti més potència, l’empresa licitadora
posarà els mitjans necessaris perquè funcioni, assumint tots els costos que se’n derivin i
adoptant, al seu càrrec, les mesures necessàries de seguretat i de minimització dels
sorolls i de l’espai.
La màquina de fred, als efectes de minimitzar al màxim possible el soroll i l’espai a
ocupar, es valorarà que sigui compacta (bomba de recirculació i tanc d’estabilització
estaran inclosos dins l’interior de la màquina). Han de treballar per sota 120 kW.
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En cas que la bomba de la màquina refredadora sigui externa, caldrà posar els mitjans
necessaris per minimitzar l’impacte acústic, a càrrec de l’adjudicatari.
Per manca d’espai en la zona de circulació de vianants, el conjunt de la màquina de fred
haurà de tenir unes dimensions màximes de 4,00 x 1.40 metres.
Els licitadors hauran d’indicar, en la seva oferta, dins del sobre 2, la documentació
que s’indica en la clàusula 22.2 d’aquest plec.
La maquinària referida en aquest apartat serà objecte de valoració, en base a la
seva idoneïtat per a la prestació del servei de gestió de la pista de gel i serveis
complementaris, de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en la
clàusula 22.2 d’aquest plec.

5.4.2- L’empresa licitadora, en cas d’alguna anomalia a la màquina refrigeradora haurà de
disposar d’un sistema d’avaria que es pugui mantenir el gel fins a la seva reparació.
5.4.3.- La màquina de fred ha de tenir un rendiment que fabriqui el gel en un termini
màxim d’una setmana.
5.4.4.- Tota la maquinària complirà en la normativa:
● EC 98/37, 09/39, 91/368, 93/44, i 93/68
● Directiva 81/336 /EEC “EMC”
● Directiva 73/23 / EEC (LVD)
5.4.5.- En referència al líquid refrigerant serà no tòxic, i no estarà inclòs dins de les
substancies perilloses recollides a la directiva 76/769/CEE, preferiblement glicol.
5.4.6.- L’aïllament tèrmic entre terra i canonada radiant haurà de ser amb baix coeficient
de conductivitat tèrmica.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari la instal·lació des de la màquina frigorífica fins al quadre de
llum.
5.4.7.- Disposar de recanvis de qualsevol element de la pista que pugi ser substituït en un
termini màxim d’una hora.
5.4.8. Tanques perimetrals que envoltin la pista de polietilè d’un metre d’alçada amb
portes per accedir-hi
6. UBICACIÓ DE LA PISTA
La pista de gel es situarà a la Plaça Cal FONT, en el lloc on es determina en el plànol de l’
ANNEX I.
7
Pl. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810120-H atencio.ciutadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

7. OBLIGACIONS DE CARACTER TÈCNIC DE L’ADJUDICATARI
El contractista haurà de complir les obligacions següents:
► Tindrà cura de no fer malbé ni deteriorar el paviment ni qualsevol altre element que
conformi l’espai ocupat.
► Complirà la normativa d’accessibilitat al públic i en particular es tindrà en compte les
canonades col·locant en el terra la protecció i senyalització adequada.
► Deixarà l’espai en perfecte estat i net.
8. GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la instal·lació. Aquesta gestió es farà amb
personal qualificat per resoldre qualsevol problema i incidència que pugui sorgir per l’ús
de les instal·lacions.
Altrament, l’empresa licitadora assumirà les despeses d’impressió de les entrades, així
com de la publicitat, tan impresa com la realitzada per altres mitjans. L’Ajuntament
d’Igualada es compromet a comunicar a través dels propis mitjans de comunicació la
ubicació de la pista, les dates i horaris de funcionament, preus i activitats que es realitzin.
El contractista tindrà subscrit el contracte d’assegurança de responsabilitat civil amb una
quantitat mínima de 600.000€ per sinistre i any, i com a mínim de 150.000 € per víctima.
9. MANTENIMENT
Serà a càrrec de l’adjudicatari tot el manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació,
amb assistència 24 hores durant tot el període d’obertura de la pista.
10. TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE
Serà a càrrec de l’adjudicatari el transport, la càrrega i descàrrega del material, muntatge,
desmuntatge de tota la instal·lació, i el desglaç de la pista de gel.
Durant el muntatge i desmuntatge de la pista, haurà de garantir que el paviment on s’hagi
instal·lat no pateixi desperfectes i es mantingui en òptimes condicions.
11. HOMOLOGACIONS
Tota la instal·lació ha de disposar de les respectives homologacions i requisits legals pel
que fa a la seguretat.
12. SOBRECÀRREGA
La pista de gel i tots els seus serveis complementaris s’instal·laran sobre el pàrking, pel
que la sobrecàrrega de la instal·lació no pot excedir de 120 kg/m2
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari els danys que s’ocasionin a causa de la sobrecàrrega
de la instal·lació.
No es realitzaran forats al paviment existent.
13. NORMATIVA ACÚSTICA
La pista de gel han de complir amb la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la
contaminació acústica i el Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els
annexos.
Altrament, s’ha de complir l’ordenança municipal de soroll.
Alhora, s’ha de donar compliment a totes les instruccions que doni l’Ajuntament, en relació
als sorolls.
14. CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
Totes les instal·lacions compliran amb el vigent reglament de baixa tensió així com altres
reglamentacions que puguin afectar a aquest tipus d’instal·lació.
L’Ajuntament d’Igualada disposa d’un quadre de 120,00 kW als efectes que es consideri
aquest el punt de sortida de totes les instal·lacions.
15. GLAÇ I DESGLAÇ DE LA PISTA DE GEL
Tant en el moment de la fabricació de glaç com en el moment del desglaç cal que es
realitzi d’una manera controlada evitant el màxim les possibles fuites d’aigua sobre tot en
el cas de baixes temperatures en què es pugui gelar la Plaça Cal Font. L’empresa
disposarà d’un sistema per la recollida d’aigua controlada durant la descongelació de la
pista de gel per evitar filtracions.
En el cas que es produeixi aquesta situació, l’empresa haurà de senyalitzar i impedir que
els vianants puguin circular per aquesta zona, evitant així possibles accidents. Caldrà
també aplicar mesures per tal que la situació no perduri en el temps, com podrien ser
aplicació de sal, o altres que siguin eficaços.
16. OBERTURA AL PÚBLIC, VIGILÀNCIA, CONTROL I TANCAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ
L’empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per a l’explotació del servei,
personal per a la venda d’entrades i lliurament i recollida del material pel que fa a la pista
de gel.
El personal que haurà d'estar contractat per l’empresa adjudicatària complirà amb els
següents requisits:
► Vestir l’uniforme d’empresa i dur la identificació del lloc de treball.
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► Tenir habilitats en atenció al públic.
► Tenir coneixements i/o experiència en les tasques específiques a realitzar.
► Controlar l’espai (carpa) i en especial intervenir davant dels comportaments
inadequats.
► Complir el calendari i els horaris del servei,
► La instal·lació disposarà d’un telèfon de contacte permanent durant l’horari del servei
obert al públic.
► Vetllar per la plena seguretat dels usuaris i el compliment de les normes i legislació
vigent.
► Comunicar al responsable de la instal·lació tot tipus d’incidència així com les possibles
observacions que puguin fer els usuaris.
17. PREU D’ENTRADES. PREU LLOGUER MATERIAL
Els preus màxims autoritzats per cada entrada seran els següents:
Pista de gel
Preu entrades: 7€ - 30 minuts, amb patins inclosos
Venda de guants: 2,0 €/ud
Els guants per als usuaris són obligatoris.
18. HORARI DE FUNCIONAMENT DE LA PISTA DE GEL.
L’horari de funcionament serà de
► Dies laborables de 17h a 21h (*)
► Resta de dies: 11h a 15h i de 16h a 21h
► Dies especials:
24/12/14 tancat a les 20h
31/12/14 tancat a les 20h
5/1/15: tancat a les 20h
(*) l’horari estarà condicionat a les escoles i/o grups especials

Durant totes les hores en què la pista no esta oberta, haurà d'haver algú a la pista, entre
el vigilant i el personal per la gestió de la pista de gel.
19. PUBLICITAT
La publicitat estàtica de la instal·lació, així com la gestió, comercialització i benefici
obtingut d’aquests serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. L’empresa haurà de reservar
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a la pista de gel d’un espai de 15 metres lineals per a la col·locació de la imatge de
l’Ajuntament d’Igualada, i d’altres logos que així consideri l’Ajuntament d’Igualada.
20. ALTRES CONDICIONS
L’adjudicatari aportarà una direcció tècnica per el muntatge i altrament aportarà certificat
final de la instal·lació. El Director tècnic de l’empresa contractista assumirà la coordinació
de Seguretat i Salut durant el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, segons el RD
1627/97.
El director tècnic serà el referent de l’empresa amb l’Ajuntament durant el període del
contracte i haurà d’estar localitzat de manera permanent, mitjançant telèfon mòbil i un
correu electrònic.
Tot el material subministrat estarà en perfecte estat de neteja i presentació estètica.
Disposarà d’un stock de materials que permeti respondre de forma immediata les
possibles eventualitats o imprevistos que es puguin generar.
Acreditació del compliment de la norma UNE 13782 de Seguretat en carpes i estructures
mòbils i de la norma UNE 15619 de Seguretat en estructures temporals
Seran a compte de l’adjudicatari els mitjans tècnics i materials necessaris per l’execució
dels treballs que es puguin originar per qualsevol eventualitat que pugui sorgir a la
instal·lació.
Disposar d’una farmaciola de primers auxilis i d’un protocol d’actuació a seguir en cas
d’accident.

21. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració de les ofertes presentades seran els següents:
-

Oferta econòmica........................................................Fins a 40 punts

-

Oferta tècnica..............................................................Fins a 28 punts

-

Millores....................................................................... Fins a 6 punts

D’acord amb aquests criteris, la màxima puntuació que pot obtenir una oferta és de 74
punts.
22. PONDERACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
22.1. Oferta econòmica...............................................................................Fins a 40 punts
L’oferta econòmica, que és obligatòria, s’ha de presentar segons el model que s’estableix
en el plec de clàusules administratives.
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L’oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa
respecte al pressupost de licitació. A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la
màxima puntuació i a la resta, la puntuació proporcional.
La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent:
P=m·b+k

essent :

b = % de baixa corresponent a l’oferta que es vol puntuar.
K = puntuació màxima assignada a l’oferta econòmica dividida per 1,15.

m=

(Puntuació màxima de l' oferta econòmica-k)
% corresponent a la baixa màxima ofertada (*)

(*) oferta més barata i que no s’hagi exclòs per tenir valors anormals o desproporcionats.
22.2. Oferta tècnica.................................................................................... Fins a 28 punts
La documentació indicada en aquest apartat d’oferta tècnica és d’obligatòria aportació.
SI NO ES PRESENTA, L’OFERTA SERÀ EXCLOSA DE LA LICITACIÓ.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA: Per acreditar els criteris indicats, s’aportarà
memòria explicativa sobre la maquinària i equips que es posa a disposició del servei,
indicant la seva descripció, característiques tècniques i fotografies. Aquesta documentació
és d’aportació OBLIGATÒRIA.
La memòria inclourà:
a) Potència total que necessita la màquina compacta. En cas contrari, potències de
la màquina fred i complements i potència total.
Cas que la potència sigui superior a 120,00 kW cal indicar i comprometre’s a les
mesures necessàries perquè funcioni la maquinària amb la potència a disposició i
concretant l’espai a ocupar i les mesures a adoptar de seguretat i soroll (segons
ordenança municipal).
b) Dimensió total de la màquina de fred si és compacta. En cas contrari, dimensió
total de la màquina de fred, juntament amb la bomba recirculadora i del tanc
d’estabilització.
c) Indicar el preu de descompte que s’aplicarà a les entrades de pista de gel. Cal
indicar si o no. En cas afirmatiu indicar quin. En cas que no es faci cap esment
s’entendrà que no es fa descompte.
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CRITERIS de Puntuació

Fins a 28 punts

a) Idoneïtat de la maquinària de la pista de gel

Fins a 10 punts

Es valorarà que el conjunt de la màquina refrigeradora, bomba
recirculadora i tanc d’estabilització treballi per sota o igual a 120,00 kW,
que és el subministrament que disposa l’Ajuntament per la pista de gel.
-

La màquina de fred, bomba recirculadora i tanc d’estabilització
treballen per sota o igual als 120,00 kW .............................. 10 punts

-

La màquina de fred treballa per sobre els 120,00 kW, però en la
memòria indica les mesures de seguretat i de minimització de soroll
(adequat segons ordenança municipal de soroll) i espai ...fins a 5 punts

b) Es valorarà que la màquina sigui compacta
-

La maquinària és compacta ..................................................... 10 punts

-

La màquina no es compacta, però en la memòria tècnica indica les
mesures de seguretat i de minimització de soroll (adequat segons
ordenança municipal de soroll) i espai........................................ 5 punts

Fins a 10 punts

c) Certificat de compensació de CO2 del consum de la Fins a 2 punts
pista de gel, per tal de garantir que la pista de gel és
0% emissions de CO2
-

Acreditar certificat de compensació de CO2.......................... 2 punts
No acredita certificat de compensació de CO2 ...................... 0 punts

d) Descompte per a la promoció econòmica
-

1200 Vals de descompte 2 € ..................................................... 6 punts
750 Vals de descompte 2 € ....................................................... 4 punts

-

500 vals de descompte 2€ ........................................................ 2 punts

Fins a 6 punts

0 Vals de descompte ....... ......................................................... 0 punts

22.3. Millores del contracte............................................................. Fins a 6 punts
Millores

Fins a 6 punts

a) Les carpes de la zona de venda i distribució es canviïn Fins a 6 punts
per casetes de fusta
Criteri de presentació FACULTATIVA.
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23. INICI I DURADA DEL CONTRACTE
El període de funcionament de la pista de gel 2022-2023 comprendrà des del 25 de
novembre de 2022 i fins el 8 de gener de 2023.
Aquest període podrà ampliar-se un terminin màxim de 15 dies, prèvia conformitat de
l’Ajuntament d’Igualada i a petició de l’adjudicatari. Igualment podrà reduir-se en 10 dies,
previ acord entre les parts.
24. PREU DEL CONTRACTE
1.- El valor estimat del contracte anual és de 88.300,00 euros (IVA exclòs) que inclou el
preu per contractació del servei de gestió i manteniment de la pista de gel (47.000 euros
any IVA exclòs), a satisfer per l’Ajuntament i l’import dels ingressos rebuts dels usuaris de
la pista de gel i dels espònsors any (previsió de 41.300 euros any IVA exclòs)
El tipus de licitació o preu del contracte s’estableix en 47.000 euros any (IVA exclòs).
L’Ajuntament no s’obliga a garantir a l’adjudicatari cap quantitat dels ingressos que
s’obtinguin dels usuaris de la pista de gel, o dels espònsors.
2.- La partida on s’imputarà aquesta despesa és la 20001-33434-22799 del pressupost
general de la Corporació.
3.- El pagament es farà, prèvia presentació de la factura corresponent. El Codi DIR que li
correspon és el següent:
Òrgan gestor:

L01081022

Oficina comptable:

L01081022

Unitat Tramitadora:

GE0012316

25. REVISIÓ DEL PREU
No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un
període de recuperació igual o superior a 5 anys.
26. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen supòsits específics de modificació del contracte.
27. REGLES ESPECIALS
CONTRACTISTA

RESPECTE

DEL

PERSONAL

DE

L’EMPRESA

1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip
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de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de
l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a
no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.
2.- En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors
en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social,
inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre
empleat i ocupador.
3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del
contracte.
4.- L’empresa contractista ha de desenvolupar el servei d’instal·lació i del servei de gestió
d’una pista de gel a la ciutat d’Igualada necessariament a la plaça Cal Font, per qüestions
tècniques d’espai disponible.
5.- L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les
següents:
a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de “l’entitat contractant",
canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip
de treball adscrit al contracte, d'una banda, i “l’entitat contractant", d'altra banda, a tot
el que fa a les qüestions derivades de l'execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir
a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència
d'aquest personal al lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb
aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb
“l’entitat
contractant", a efectes de no alterar el bon funcionament del serveis.
e) Informar “l’entitat contractant" sobre les variacions, ocasionals a permanents, en la
composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.
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28. RÈGIM SANCIONADOR
Les infraccions que cometi el contractista en l’execució del servei es classifiquen en molt
greus, greus i lleus.
28.1 Es classificaran o es consideraran infraccions molt greus:
a) La demora en l’inici de la prestació de serveis superior a un dia, sobre la data
prevista en l’acta d’inici del servei, llevat que concorri causa de força major.
b) Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de 24 hores, a
no ser que hi concorri causa de força major.
c) La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, amb l’incompliment
de les condicions establertes.
d) Cessió, subcontractació o traspàs total o parcial dels serveis, sense autorització
expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
e) La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa
qüestió, de les ordres de l’Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan
les conseqüències de la desobediència siguin molt greus.
f)

La cessació en la prestació del servei pel contractista, sense la concurrència de les
circumstàncies legals que la facin legítima.

g) L’incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social i en matèria de
riscos laborals, en relació al personal adscrit als serveis.
h) L'incompliment de les obligacions mediambientals.
i) La no utilització dels recursos tècnics i humans ofertats.
j) Manca de subscripció o de vigència de les pòlisses d’assegurança que el
contractista té l’obligació de concertar.
k) Qualsevol actuació que afecti la seguretat de les instal·lacions i dels usuaris/es.
l) L’ocultació o falsejament exprés de la informació.
m) Les altres previstes en aquest plec.
28.2 Tindran la consideració d’infraccions greus:
a) La inobservància de les prescripcions sanitàries o l’incompliment de les ordres de
l’Ajuntament per tal d’evitar situacions insalubres, perilloses o molestes al públic.
b) L’incompliment d’acords o decisions municipals sobre variacions de detall dels
serveis que no impliquin despeses per al contractista.
16
Pl. de l’Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 CIF P-0810120-H atencio.ciutadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

c) Les irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d’acord amb les
condicions fixades en el present plec.
d) Defectes greus en la conservació i manteniment dels elements de la instal•lació.
e) El tracte incorrecte amb els usuaris del servei.
f) La reiteració en la comissió de faltes lleus.
g) Incompliment de les normes relatives a l’ús del català.
h) La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa
qüestió, de les ordres de l’Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan
les conseqüències de la desobediència siguin greus o lleus.
i) Les altres previstes en aquest plec.
28.3 Tindran la consideració d’infraccions lleus:
Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes en aquest plec de condicions i sempre en perjudici lleu del servei.
29. SANCIONS
Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista seran les següents:
-

Les infraccions lleus es sancionaran amb la imposició d’una multa de 60 a 300 €.

-

Les infraccions greus es sancionaran amb la imposició d’una multa de 300 a 900 €.
La comissió de tres infraccions greus podrà ser sancionada amb la rescissió del
contracte, incautació de la fiança i indemnització de danys i perjudicis, en el seu cas.

-

Les infraccions molt greus es sancionaran amb la imposició d’una multa de 900 a
3.000 €.
La realització de dues infraccions molt greus podrà ser sancionada amb la rescissió
del contracte, incautació de la fiança i indemnització de danys i perjudicis, en el seu
cas. Alhora, en el seu cas, el contractista procedirà a la indemnització de danys i
perjudicis.

La imposició de sancions requerirà la incoació de l’oportú expedient.
En l’esmentat expedient es donarà audiència al contractista, es practicarà la informació i
prova necessària a la justificació dels fets i s’observaran les garanties
jurídicoadministratives prescrites en la normativa reguladora.
La resolució de l’expedient incumbeix a l’Alcalde.
L’ import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat del preu a percebre pel
contractista o bé podrà carregar-se sobre la fiança constituïda. En aquest darrer cas, el
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contractista haurà de reposar l’ import de la fiança en la seva totalitat, a requeriment de
l’Alcaldia i en el termini que aquesta assenyali.
30. TRANSPARÈNCIA I ACCÈS A L’INFORMACIÓ PÚBLICA
De conformitat amb l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i article 3.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament
podrà publicar o posar a disposició de qui la sol·liciti, tota la informació relativa a la
present licitació, amb la única excepció de la informació tècnica aportada per les
empreses licitadores que quedi coberta pel secret comercial.
L’Ajuntament d’Igualada podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària qualsevol informació
relativa a l’objecte del contracte i les circumstàncies de la seva execució quan sigui
d’interès pels ciutadans, havent l’empresa facilitar-la en un format apropiat i en el termini
màxim de deu dies, tret que del seu volum o complexitat es justifiqués la seva ampliació.
Si l’empresa considera que és aplicable alguna de les limitacions a la publicitat prevista en
la normativa sobre la transparència i lliure accés a la informació i/o protecció de dades,
podrà al·legar-ho davant l’òrgan competent en matèria de publicitat de la informació.
Aquesta obligació subsistirà durant els dos anys posteriors a la finalització de les
obligacions principals del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar, al llarg de tot el període d’execució del
contracte, la informació relativa a la prestació de serveis públics o a l’execució de
potestats administratives delegades que l’Ajuntament consideri que ha de ser publicada
d’acord amb el que disposa la normativa sobre transparència i lliure accés a la informació.
La publicació a Internet serà realitzada per l’Ajuntament a través del portal de
transparència.
Els formats a utilitzar per la publicació i/o comunicació de les dades serà en paper i format
PDF (suports físics digitals: CD, DVD, memòria USB), havent-se de coordinar
l’adjudicatari amb el servei responsable del Portal de transparència per a determinar i
concretar l’estructura de les dades i la implementació i engegada dels mecanismes
tècnics que resultin precisos.
L’ incompliment de la normativa sobre transparència és sancionarà de conformitat amb
l’esmentada normativa.
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ANNEX I. PLÀNOLS
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