Òrgan

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

SECRETARIA

2021/000005/1597

Codi Segur de Verificació: 2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6865242
Data Impressió: 21/09/2021 07:30:25
Pàgina 1 de 38

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Ì2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6ddÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 20/09/2021 21:22

Exp. 2021/000005/1597

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RELATIU A L’ÚS PRIVATIU
MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL

SUMARI
1. Objecte i finalitat de la concessió ................................................................................ 3
2. Naturalesa del contracte o legislació aplicable ........................................................... 4
3. Cànon a satisfer a l’ajuntament ................................................................................... 5
4. Aplicació pressupostària .............................................................................................. 5
5. Durada de la concessió i possibles pròrrogues ............................................................ 5
6. Risc i ventura ................................................................................................................ 6
7. Procediment d’adjudicació i publicitat de la licitació .................................................. 6
8. Òrgan de contractació i perfil del contractant ............................................................ 6
9. Renúncia o desistiment................................................................................................ 7
10. Notificació electrònica ........................................................................................... 7
11. Condicions mínimes per participar en la licitació. Requisits de capacitat i
solvència ...................................................................................................................... 8
12. Documentació a presentar, forma, contingut i termini. ....................................... 8
13. Criteris d’adjudicació ........................................................................................... 11
14. Criteris de desempat en cas d’igualació de proposicions ................................... 13
15. Mesa de Contractació .......................................................................................... 14
16. Obertura de proposicions. ................................................................................... 14
17. Adjudicació del contracte .................................................................................... 17
18. Garantia. .............................................................................................................. 18
19. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte. .................................. 18
20. Extinció de la concessió ....................................................................................... 19
21. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques ....................... 20
22. Clàusula lingüística .............................................................................................. 21
23. Responsable del contracte .................................................................................. 21
24. Interpretació, modificació i revocació de la concessió ....................................... 21
25. Facultats de l’Ajuntament ................................................................................... 21
26. Condicions de funcionament de la concessió ..................................................... 23
ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE .......................................................... 35
ANNEX II MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA .............................................................. 38
1

Òrgan

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

SECRETARIA

2021/000005/1597

Codi Segur de Verificació: 2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6865242
Data Impressió: 21/09/2021 07:30:25
Pàgina 2 de 38

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Ì2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6ddÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 20/09/2021 21:22

Exp. 2021/000005/1597

2

Òrgan

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

SECRETARIA

2021/000005/1597

Codi Segur de Verificació: 2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6865242
Data Impressió: 21/09/2021 07:30:25
Pàgina 3 de 38

SIGNATURES

Ì2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6ddÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 20/09/2021 21:22

Exp. 2021/000005/1597

1. Objecte i finalitat de la concessió
Constitueix l’objecte de la present licitació l’atorgament de l’ús privatiu de les
instal·lacions del camp de futbol municipal, situades al carrer La Riereta, s/n de Premià
de Dalt, en règim de concessió administrativa.
L’objectiu principal és fomentar i desenvolupar la pràctica continuada esportiva, en
concret, del futbol federat, en especial pels habitants de Premià de Dalt.
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Els béns de domini públic afectats per la concessió, dels qual s’annexa el plànol
delimitatiu corresponent, són els següents:











2 camps de futbol de gespa artificial
1 zona de gespa artificial “camp de F5”
Vestuaris pels jugadors i entrenadors
Sala polivalent
Sala de fisioteràpia
Local de servei de bar
Local social
Local destinat a bugaderia
Sala destinada a taquilla
Lavabos públics

A aquests efectes, es contemplen mesures orientades a la consecució de les següents
finalitats:





Formar, educar i adquirir els valors propis dels esportistes, tant en els aspectes
d’entrenaments, de competició i de promoció del futbol en totes les seves edats.
Garantir el correcte manteniment, neteja i conservació de les instal·lacions,
adoptant directrius de civisme i respecte vers les instal·lacions, materials i usuaris.
Regular i vetllar pel compliment de les disposicions normatives aplicables.
Incorporar les conductes d’estalvi energètic i mediambientals establertes per
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
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2. Naturalesa del contracte o legislació aplicable
1. Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme al que
disposa l’article 59 del Decret 338/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant, RPEL)
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2. Aquest contracte té la consideració de concessió demanial d’acord amb allò
establert a l’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP).
3. D’acord amb l’establert a l’article 60.2 del RPEL, es regirà quant a la seva preparació
i adjudicació pel mateix RPEL i la LCSP i, en allò que segueixi vigent, pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (en endavant, RGLCAP), pel Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i pel que estableix aquest plec i el plec de
prescripcions tècniques particulars corresponents.
4. Per tot allò que no preveuen els plecs, en quant als seus efectes i extinció, aquest
es regeix per la normativa següent:
-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques,
Reial decret 1373/2009, Reglament que desenvolupa la Llei 33/2003.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei
30/2007 de contractes del Sector Públic.
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
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5. L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar els seus efectes, sense perjudici del tràmit
obligatori d’audiència del concessionari.
6. La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les qüestions
litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb
renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d’aquesta jurisdicció amb
seu a Barcelona.
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3. Cànon a satisfer a l’ajuntament
D’acord amb l’article 62.1g) RPEL el cànon a satisfer a l’ajuntament ascendeix a la
quantitat de 3.532,06€/anuals ( tres mil cinc-cents trenta-dos euros amb sis cèntims)
exempts d’IVA, d’acord amb l’article 7.9è de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’IVA.
Aquest cànon podrà ésser millorat pels licitadors en la seva oferta. El cànon esdevindrà
absolutament independent de la recaptació que efectuï el concessionari en l’explotació
dels serveis inherents a les instal·lacions del camp de futbol.
L’import del cànon s’abonarà anualment i com a màxim el dia 10 de setembre de cada
anualitat, un cop formalitzat el contracte de concessió administrativa.
4. Aplicació pressupostària
L’import del cànon a satisfer pel concessionari s’ingressarà a l’aplicació pressupostària
36155006 del vigent pressupost municipal, sense perjudici de les aplicacions
pressupostàries que corresponguin en exercicis futurs.
5. Durada de la concessió i possibles pròrrogues
La durada inicial de la concessió serà de dos anys a comptar des de la data de signatura
del contracte, prorrogables cada dos anys, de forma expressa, fins a un màxim,
contracte i pròrrogues, de DEU (10) anys (2+2+2+2+2).
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No obstant, la concessió podrà revocar-se per raons d’interès públic que hauran de ser
degudament justificades.
La prestació no es podrà iniciar fins a la formalització del contracte.
Al finalitzar el contracte, el concessionari està obligat a abandonar i deixar lliure i vàcua
la porció de domini públic ocupat, sense dret a indemnització, reconeixent el
concessionari la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar el llançament, en cas
d’incomplir-se l’esmentada obligació.
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6. Risc i ventura
La concessió s’atorga a risc i ventura del concessionari, salvant el dret de propietat de
l’Ajuntament i sense perjudici de tercers; només produirà efectes entre l’Ajuntament i
el contractista i no podrà ser invocada per aquest per eludir o disminuir les
responsabilitats en que hagués pogut incórrer en l’exercici de l’activitat.
Tampoc tindrà dret a cap indemnització per extinció de la concessió al complir-se el
termini de vigència de la mateixa o qualsevol de les seves pròrrogues.
7. Procediment d’adjudicació i publicitat de la licitació
En aplicació de l’establert en l’article 60.2 RPEL, la concessió s’adjudicarà mitjançant
concurs, d’acord amb el mateix text legal i amb la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals, de tal manera que es tramitarà de forma ordinària i es
durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, segons l’establert en l’article 156 LCSP
i adjudicació mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de criteris, en virtut d’allò que
estableix l’article 145 LCSP.
L’anunci de la licitació es publicarà en el perfil de contractant. El Perfil del Contractant
de l’Ajuntament de Premià de Dalt es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
8.

Òrgan de contractació i perfil del contractant
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A la vista de les condicions de la concessió, és òrgan competent per a la present
contractació, d’acord amb la Disposició Addicional 2a, apartat 9, de la LCSP, la Junta
de Govern Local per delegació de l’alcalde de data 26 de juny de 2019. Decret ref.
2019DECR001431.

9.

Renúncia o desistiment

Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament
justificades, renunciar a celebrar aquest contracte abans de la seva adjudicació.
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També podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no tindran dret a compensació per les
despeses en què haguessin incorregut.
10. Notificació electrònica
Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència de la concessió administrativa que es licita s’efectuaran per mitjans
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Les notificacions electròniques s’adreçaran només a les persones autoritzades per part
del licitador, que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu
electrònic, i opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones
autoritzades.
IMPORTANT: La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un
cop acreditada la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut
deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a
instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
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La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça
facilitada pel licitador a tal efecte, o bé a través de la plataforma digital 2.0 .
11. Condicions mínimes per participar en la licitació. Requisits de capacitat i
solvència
Només podran participar en aquesta licitació aquelles entitats esportives sense ànim
de lucre, degudament inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya (REE), adscrit al Consell Català de l’Esport i que es trobin afiliades com clubs
o associacions en la Federació Catalana de Futbol.
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12. Documentació a presentar, forma, contingut i termini.
1. Les proposicions, es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis De
Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per a participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC).
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
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El fet que l’oferta es presenti sense signatura electrònica validada pel sistema
constituirà un defecte esmenable.
Es podrà presentar només una oferta per licitador. En cas que registrin a la plataforma
més d’una oferta, només es tindrà en compte la darrera, entenent que l’última oferta
presentada substitueix les anteriors.
2. La presentació de les propostes es farà a través de DOS SOBRES electrònics de la
següent manera:
SOBRE DIGITAL 1:
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE del present plec.
L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels
quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar el licitador en qui
recaigui la proposta d’adjudicació, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfeccionament del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o la mesa de contractació poden
demanar als candidats o licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents
justificatius, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
de la declaració, quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i,
en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
b) Documentació avaluable mitjançant l’aplicació de criteris de judici de valor, que
presenta l'empresa i que haurà d’incloure
 Projecte esportiu, d’acord amb l’establert a la clàusula 13 PCAP
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SOBRE DIGITAL 2
Documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules (oferta econòmica), que
haurà d’incloure:

 Millora del cànon de concessió d’acord amb l’establert a la clàusula 13 PCAP
 Participació en activitats/actes organitzats o hi col·labora l’Ajuntament de Premià
de Dalt

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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Indicar el valor econòmic de la seva oferta i els criteris de qualitat avaluables mitjançant
l’aplicació de fórmules amb el desglossament de l’oferta econòmica ajustada a l’ANNEX
II MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els licitadors comprendran
totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les
prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de
transports i de desplaçaments, les d’assegurances, el control de qualitat, el benefici
industrial, les càrregues laborals de tot ordre i les despeses derivades de l’aplicació de
les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball.
La documentació presentada ha de tenir el contingut adient per poder ser valorat
d’acord amb els criteris d’adjudicació aplicables a la present contractació.
Totes les proposicions rebudes electrònicament a través de la plataforma electrònica
de contractació de l’AOC, seran custodiades i encriptades sense possibilitat d’accedir al
seu contingut en cap cas fins que es constitueixi la Mesa de contractació.
Cal recordar que la gestió dels accessos a la plataforma és d’exclusiva responsabilitat
dels licitadors i es RECOMANA anticipar les accions en la plataforma amb un temps
prudencial com a mesura preventiva en cas d’incidències que puguin posar en perill la
presentació de l’oferta dins de termini.
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Cadascun dels sobres presentats pel licitador únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre
s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta,
infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació. En concret, la
inclusió d’informació del sobre 2 dins del sobre 1, serà causa d’exclusió automàtica
de l’oferta.
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Les proposicions dels interessats s’ajustaran al previst al present Plec i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les
seves clàusules i de les del Plec de Prescripcions Tècniques, en cas que n’hi hagi,
sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es reuneixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’Administració.
3. El termini per a la presentació de la proposició serà de 15 dies naturals a comptar
des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. Si
l’últim dia és festiu al municipi de Premià de Dalt, s’entendrà prorrogat fins al primer
dia hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
No obstant, les empreses licitadores que no hagin pogut presentar la seva oferta dins
de termini per raons tècniques que considerin imputables a la plataforma, als serveis
que aquesta integra (registre, validació de signatura,...) o a l’eina de presentació
electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta
presentació dins de termini i la mesa o l’òrgan de contractació decidirà el que
procedeixi.
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que
permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.
13. Criteris d’adjudicació
Els criteris que han de regir l’adjudicació del contracte seran com segueix:
13.1 Criteris objectius:
11
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a) Millora del cànon anual
Es valorarà fins a un màxim de 36 punts l’oferta econòmica. La quota de cànon anual
més avantatjosa per l’Ajuntament es valorarà de la manera següent:
Millora de la quota de cànon anual fins a un 5%................................................ 12 punts
Millora de la quota de cànon anual superior al 5% i fins un 10%....................... 24 punts
Millora de la quota de cànon anual superior al 10%.......................................... 36 punts
L’oferta mínima no podrà ser inferior a 3.532,06€/anuals.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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b) Participació en activitats/actes organitzats o hi col·labora l’Ajuntament de Premià
de Dalt
Es valorarà fins a un màxim de 15 punts la participació en actes o activitats organitzats
o hi col·labora l’Ajuntament de Premià de Dalt de manera totalment gratuïta, amb la
següent distribució:
No participar en cap acte/activitat
Participació en un acte/activitat
Participació en dos actes/activitats
Participació en tres actes/activitats

0 punts
5 punts
10 punts
15 punts

13.2 Criteris que depenen d’un judici de valor:
S’haurà de presentar un projecte esportiu global, on s’acrediti la seva implementació
en d’altres projectes similars, en el qual es valoraran els següents aspectes:
Paràmetres a valorar
Objectius

Esportius, socials i educatius
Contingut esportiu:
 Destinataris
Aspectes
tècnics
 Formació equips
d’assoliment d’objectius
 Categories
 Organigrama equip tècnic

Fins a 49 punts
Fins a 10 punts
Fins a 17 punts

12

Òrgan

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

SECRETARIA

2021/000005/1597

Codi Segur de Verificació: 2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6865242
Data Impressió: 21/09/2021 07:30:25
Pàgina 13 de 38

SIGNATURES

Ì2d2b96f7-c8dd-45d9-a27d-c67e946c7a6ddÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 20/09/2021 21:22

Exp. 2021/000005/1597




Competicions
Altres aspectes que es consideri
adient incorporar

Contingut pedagògic:
Fins a 17 punts
 Valors a fomentar
 Processos
d’ensenyament
i
aprenentatge
Criteris de valoració dels Fórmules d’avaluació del objectius Fins a 5 punts
objectius assolits
assolits establerts en el projecte
esportiu

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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Aquest document s’haurà de presentar en format DINA4, tindrà una extensió màxima
de 15 pàgines, lletra Arial 11, interlineat 1,15, marges 2,5 cm per tots costats.
Cal advertir que en cas de presentar un projecte amb una extensió per sobre de
l’establerta, aquest quedarà exclòs de la valoració.
Tanmateix, s’haurà d’acreditar la implementació efectiva en d’altres projecte similars.
En cas contrari, el projecte quedarà exclòs de la valoració.

14. Criteris de desempat en cas d’igualació de proposicions
En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat
entre dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar,
per aquest ordre preferencial, els següents criteris de desempat:
a) A favor de la proposició que obtingui una major puntuació en el projecte esportiu
b) A favor de la proposició que ofereixi la millora més elevada del cànon anual
c) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar el criteri precedent, es decidirà
l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
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15. Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:
President: Sr. Julian Giner Arroyo, regidor d’Esports, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Mireia Boté i Massagué, Secretària general, o persona en qui delegui.
Sr. Francesc Ortiz Amat, Interventor, o persona en qui delegui.
Sr. Jose Salido Bustos, responsable tècnic d’esports.
Sra. Gemma Álvarez Martínez, Cap de l’àrea d’atenció a les persones

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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Secretari de la Mesa:
Sr. Antonio López Martínez, Tècnic de l’Administració Especial, o persona en qui
delegui.
16. Obertura de proposicions.
L’obertura del sobre es farà a través de la Plataforma de Serveis De Contractació Pública
(Sobre Digital 2.0) del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), garantint
que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.
L’acte d’obertura de l’oferta econòmica no serà públic, atès que la licitació es realitza per
mitjans electrònics.
En primer lloc, es procedirà a l’obertura del Sobre A i la qualificació de la documentació
continguda per part de la Mesa de contractació.
Tanmateix, per poder iniciar la tramesa de la documentació corresponent al sobre que
conté els criteris d’adjudicació objectius, l'eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació
no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament
de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes
es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
14
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aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no
guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al
DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut. La Mesa ni l’òrgan
de contractació no es responsabilitzaran del fet que els licitadors introdueixin
erròniament la PARAULA CLAU, atès que un cop sol·licitada, aquesta no es pot tornar a
sol·licitar.
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Un cop sol·licitada la PARAULA CLAU, els licitadors disposaran de 24 HORES per
introduir-la. En cas que algun LICITADOR no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es
podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a
través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part dels LICITADORS de la/les PARAULA/ES CLAU,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduït el licitador la PARAULA CLAU.
En aquest sentit, els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de
petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el
PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de
contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS
dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta
PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no
es realitzarà la seva obertura fins, almenys, passades les 24 hores relatives al termini
per introduir-la.
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura dels sobres que
contenen la proposició. En cas que es contemplin criteris de valoració que depenen
d’un judici de valor, els licitadors hauran de presentar la proposició en dos sobres o
arxius electrònics: un amb la documentació que hagi de ser valorada conforme als
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i un altre amb la documentació
que ha de ser valorada conforme criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules. En tot cas, la valoració de la documentació corresponent als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, haurà de portar-se a terme amb
anterioritat a l’obertura del sobre que conté l’oferta avaluable mitjançant l’aplicació de
fórmules.
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Un cop la Mesa proposi a l’òrgan d’adjudicació el candidat a adjudicatari, el
departament de secretaria de la corporació, requerirà a aquest, mitjançant
comunicació electrònica perquè aporti, en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a
comptar a partir de la data d’enviament de la comunicació, la següent documentació:
1) RELACIÓ NUMERADA (ÍNDEX) de la documentació entregada per l’entitat. Aquest
document haurà d’estar degudament signat pel representant legal de l’entitat.
2) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d’obrar del licitador:
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CIF i escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits degudament
en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya (REE), adscrit
al Consell Català de l’Esport
Document acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya (REE)
Document acreditatiu d’afiliació com club o associació en la Federació Catalana
de Futbol.

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, li siguin propis.
3) Documentació acreditativa de l’apoderament, si el licitador no actua en nom propi
o es tracta d’una persona jurídica.
• DNI o document equivalent del representant i signant de la proposició econòmica.
• Escriptura o document justificatiu dels poders del representant que signi la
proposició, degudament inscrit al Registre d’entitats esportives (REE).
4) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
5) Declaració responsable de què l’entitat disposa efectivament dels mitjans a què
s’ha compromès a dedicar o adscriure a la concessió. Aquests compromisos
s'integraran en el contracte i tindran caràcter d'obligacions essencials.
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6) Documentació acreditativa d’haver contractat les pòlisses d’assegurances
corresponents, d’acord amb el previst a la Clàusula 18 del PCAP.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar
les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la
Unió Europea.
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L’òrgan de contractació autoritza al departament de secretaria de la Corporació per tal
que pugui sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i documents
presentats o requerir-li la presentació d’altres de complementaris.
Si s’observen defectes esmenables en la documentació presentada, es concedirà un
termini no superior a tres (3) dies hàbils perquè el licitador esmeni l'error.
En cas que no es compleixi adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a sol·licitar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o
negligència, causa de prohibició de contractar.

17. Adjudicació del contracte
1. Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada
documentació.
2. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en
el termini màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura electrònica
de les proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir
tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes.
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3. D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi
produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant
en el termini de quinze dies.
18. Garantia.
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El concessionari està obligat a contractar una pòlissa d’assegurances contra riscs, que
cobreixi el valor de les instal·lacions, del material facilitat i del que aporti el
concessionari en cas de sinistre, i assegurança de Responsabilitat Civil per danys
soferts pels usuaris de les quals el concessionari ha d’acreditar-ne anualment el
pagament, pels imports mínims següents:
 Una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys ocasionats a tercers,
així com el del seu propi personal, pel desenvolupament de l’activitat que realitzin,
amb un límit mínim per sinistre de 600.000 euros i un sublímit per víctima no
inferior a 150.000 euros.
 Una assegurança per danys materials que cobreixi els danys que es puguin
ocasionar a les instal·lacions (continent i contingut), per un import mínim de
600.000 euros. Aquesta pòlissa d’assegurances haurà de respondre del bon ús del
bé objecte de concessió, de la seva reposició o reparació, o indemnització de danys,
en cas d’alteració. El cobrament de les despeses generades, quan passi de la
garantia prestada, es podrà fer efectiu per la via de constrenyiment.

19. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte.
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per
mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es
publicarà en el perfil de contractant.
2. En la notificació a l’adjudicatari, l'interessat/da serà convocat/da perquè, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el contracte.
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D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’adjudicatari no s'hagués
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira
la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació al següent
licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà
elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, i les despeses derivades del
seu atorgament aniran al seu càrrec.
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3. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil de
contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte.
20. Extinció de la concessió
Conforme l'establert per l’article 100 de la LPAP i l'article 70 del RPEL, la concessió
s'extingirà per les següents causes:
 Mort o incapacitat sobrevinguda del concessionari individual o extinció de la
personalitat jurídica.
 Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió, de la personalitat jurídica del concessionari.
 Per manca de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment molt greu de les
obligacions del titular de la concessió, declarats per l’òrgan que va atorgar la
concessió.
 Per venciment del termini establert.
 Per mutu acord.
 Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada o esgotament de
l’aprofitament.
 Per desafectació del bé.
 Per renúncia del concessionari.
 Per revocació de la concessió.
 Per resolució judicial.
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En cas de renúncia del concessionari, aquest estarà obligat a comunicar-la a
l'Ajuntament amb l’antelació mínima de dos mesos.
Així mateix, són causes de resolució del contracte les generals establerts al LCSP i, en
particular, l’incompliment de les condicions essencials d’execució.
Caducada la concessió, el contractista haurà de desallotjar els béns objecte de la
mateixa, deixant totes les obres realitzades i escomeses per a l’ocupació en perfecte
estat de funcionament.
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Si no ho fes voluntàriament s’efectuarà el llançament, que haurà de ser estrictament
administratiu i sumari, i es portarà a terme mitjançant els tràmits previstos al
Reglament del Patrimoni dels Ens locals.
El contractista podrà, no obstant això, retirar tots aquells estris, mobles, utensilis,
màquines i elements d’equipament i decoració de la seva propietat que no estiguin
units de forma permanent a la instal·lació o l’extracció dels quals no menyscabin ni
perjudiquin les instal·lacions fixes de reversió a l'Ajuntament.
En cas que l’adjudicatari quedés a deure qualsevol quantitat a l’Ajuntament aquest
podrà retenir els béns que es continguin en el recinte, fins la liquidació d’aquella.
21. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques
1. El concessionari estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
2. El concessionari queda obligat al compliment durant tot el període de vigència
d’aquest contracte de les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu
d’aplicació.
3. El concessionari està obligat durant el termini de vigència de la concessió, a complir
els principis d’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals.
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4. La corporació podrà requerir al concessionari perquè acrediti documentalment el
compliment de les obligacions esmentades.
22. Clàusula lingüística
El concessionari ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l’explotació de
la concessió; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.
23. Responsable del contracte
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Es designa al Sr. José Salido Bustos, responsable tècnic d’esports de la Corporació, com
a persona responsable del seguiment del contracte, sens perjudici que es pugui
substituir segons la reorganització dels serveis que consideri adient l’Ajuntament.
24. Interpretació, modificació i revocació de la concessió
L’Administració ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la
concessió i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Igualment, podrà modificar per raons d'interès públic, el seu contingut o acordar-ne la
seva revocació, amb els límits i efectes previstos per la normativa vigent.
Així també, l’Administració podrà imposar sancions al concessionari en el supòsit de la
comissió d’infraccions en el compliment de les condicions contractuals, conforme el
règim de sancions establert en aquest plec.

25. Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament, com a titular dominical de les instal·lacions que utilitzarà privativament
el concessionari, fiscalitzarà i controlarà la seva gestió, mitjançant la inspecció i
seguiment dels serveis, els béns objecte de concessió, i també les instal·lacions i les
construccions.
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Tanmateix, l’Ajuntament conservarà la facultat de resoldre la concessió abans del seu
venciment, si circumstàncies sobrevingudes d’interès públic així ho justifiquen. En
aquests supòsits, el concessionari haurà de ser rescabalat dels danys que se li hagin
produït.
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RÈGIM DE LA CONCESSIÓ
26. Condicions de funcionament de la concessió
La concessió és personal i intransferible i quedarà prohibida tota cessió o traspàs sota
qualsevol concepte.
La concessió s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, de
conformitat amb l’establert per l’art. 61 RPEL.
No es podran constituir hipoteques sobre la concessió.
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27. Horaris d’obertura
Les activitats esportives de futbol portades a terme en les instal·lacions hauran de
realitzar-se, com a màxim, dins la següent franja horària: des de les 8:00h fins a les
23:00h tots els dies de la setmana, inclosos festius.
En cas que el concessionari necessités l’ús de les instal·lacions esportives per a la
celebració d’activitats esportives en una franja horària diferent a l’esmentada, haurà
de sol·licitar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes de l’atorgament d’una
autorització expressa al respecte.
En tot cas, l’ús de les instal·lacions esportives s’ha de dur a terme respectant el
descans del veïns i les normes de civisme i convivència ciutadana.
28. Servei de bar
El concessionari serà el responsable de l’explotació del servei de bar situat dins del
recinte esportiu, entès aquest, com un servei complementari de l’activitat esportiva,
de tal manera que el seu horari de funcionament estarà totalment supeditat a l’horari
en què romangui oberta la instal·lació esportiva mentre es portin a terme activitats
esportives.
En aquest sentit, el concessionari haurà de vetllar pel compliment estricte de les
reglamentacions tècnic-sanitàries i normes de qualitat vigents que resultin d’aplicació
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als productes d’alimentació que es serveixin al públic, així com les begudes, restant
totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques i el consum i venda de tabac.
Tampoc es permet la venda dels seus productes a l’exterior del recinte esportiu ni fora
de les zones destinades al servei de bar.
Tanmateix, resta obligat a instal·lar en lloc visible el cartell anunciador dels preus de les
consumicions.
També haurà de tenir disponible un llibre de reclamacions pels consumidors i usuaris.
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Els ingressos i despeses generades per l’explotació del servei de bar s’hauran
d’incloure en els pressupostos i liquidacions econòmiques del club de cada temporada
esportiva.
Aquesta explotació portarà implícita la responsabilitat de dur a terme les tasques de
neteja, desinfecció, conservació, manteniment i funcionament diaris del recinte del bar
i de les seves zones d’influència, així com del compliment de totes les exigències
normatives aplicables, especialment en l’àmbit de consum i salut pública.
La finalització de la vigència de la present concessió (independentment de la causa)
implicarà de forma automàtica la finalització dels serveis del bar, atès el seu caràcter
de servei complementari en relació a la concessió de les instal·lacions esportives
municipals de futbol.
L’Ajuntament tractarà directament amb el titular de la concessió els assumptes
relacionats amb l’explotació del bar, pel que no existirà cap vinculació contractual
entre l’Ajuntament i la persona o persones designades pel funcionament d’aquest
servei. Per tant, els possibles acords verbals o per escrit que el titular de la concessió
tingui amb aquestes persones, no tindran cap validesa en el supòsit de resolució de la
concessió per les causes que permeti la normativa legal vigent.
29. Explotació de publicitat
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El concessionari, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, podrà explotar i col·locar la
publicitat interior de les instal·lacions esportives. Aquest dret resta subjecte al
compliment de les següents condicions:
a) Caldrà complir amb la normativa que l’Ajuntament estableixi al respecte en la
col·locació, característiques, mides de l’espai, i altres aspectes destinats a mantenir
una uniformitat en l’aspecte visual.
b) El concessionari serà el responsable del manteniment de la publicitat instal·lada, la
seguretat dels materials i ancoratges i dels possibles danys a la instal·lació i a
tercers.
c) L’ajuntament es podrà reservar espais per a la col·locació de publicitat pròpia.
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Els ingressos i despeses generades per la publicitat s’hauran d’incloure en els
pressupostos i liquidacions econòmiques del club de cada temporada esportiva.
30. Manteniment de les instal·lacions
El concessionari ha de mantenir netes i en bon estat les instal·lacions esportives
d’acord amb les instruccions formulades per l’Ajuntament.
Les tasques de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions esportives seran
realitzades pel concessionari.
Seran a càrrec del concessionari les despeses pròpies i necessàries que es generin pel
bon funcionament de les instal·lacions esportives, que, a títol enunciatiu, són:
a) Adquisició de material esportiu fungible
b) Les despeses administratives generades per a l’organització de les activitats
esportives
c) Les despeses derivades del manteniment bàsic i correctiu de les instal·lacions
esportives, com són:
 Actuacions de manteniment correctiu per a la reparació de materials desgastats
per l’ús diari (fluorescents, manetes de portes, bombetes interiors, panys,
portes, banquetes, papereres, aixetes, dutxes, i la resta de material que
necessiti un manteniment pel seu ús diari)
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 Actuacions per a la reposició i substitució del material que resulti malmès pel
seu ús diari (fluorescents, manetes de portes, bombetes interiors, panys,
portes, banquetes, papereres, aixetes, dutxes, i la resta de material que
necessiti reposició pel seu ús diari o desgast)
 Actuacions de reparació i reposició de tot aquell material malmès a
conseqüència d’actes vandàlics o per un ús inadequat dels esportistes tant del
propi club com d’altres clubs visitants, així també de la resta de persones que
es puguin trobar dins les instal·lacions esportives
 Neteja d’herbes de l’interior de tot el recinte esportiu
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El concessionari haurà d’adoptar les mesures necessàries que garanteixin un ús
racional dels consums elèctrics, de gas, aigua, etc.
Resta prohibit l’accés a la sala de calderes, sala de bombes d’impulsió del rec i l’espai
destinat al material del personal de la corporació per part de cap persona aliena a
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
En cas que el concessionari detecti un mal funcionament d’algun dels elements en el
sistema de subministrament d’aigua, llum o gas de les instal·lacions esportives, aquest
haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament per a la seva reparació o substitució en cas
necessari.
En supòsits de fortes pluges que provoquin una acumulació d’aigua excessiva en els
camps de gespa artificial i que suposin un risc en la integritat física dels esportistes,
s’haurà de suspendre l’activitat esportiva fins que aquesta aigua quedi drenada pels
sistemes de drenatge existents en la instal·lació i es pugui tornar a garantir la seguretat
en la pràctica esportiva.
31. Condicions especials d’accés a les instal·lacions de vehicles de motor
Queda prohibida la circulació de vehicles de motor dins del recinte de les instal·lacions
esportives, a excepció dels d’emergència, els necessaris pel muntatge o desmuntatge
de les infraestructures per a les activitats esportives i, de manera excepcional, aquells
vehicles autoritzats per a dur a terme tasques de millora a les diferents zones de les
instal·lacions o per a la reparació dels diferents elements que requereixin del seu
accés, garantint però el tancament als usuaris de la zona afectada.
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Tanmateix, resta prohibit l’estacionament de vehicles a la zona de l’entrada principal
per tal que, en cas necessari, es permeti l’accés al recinte de vehicles d’emergència.
Aquesta prohibició estarà degudament senyalitzada.

32. Lloguer i cessió de les instal·lacions esportives a tercers
El concessionari no podrà fer ús de l’espai públic concedit per a realitzar activitats
econòmiques privades i/o empresarials de cap tipus, restant totalment prohibit el seu
lloguer, total o parcial, sota qualsevol forma i per qualsevol concepte, a tercers.
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Tanmateix, resta prohibit al concessionari la cessió gratuïta de l’ús de les instal·lacions
esportives a tercers per cap tipus d’activitat, ja sigui de forma total o parcial, siguin o
no membres de l’entitat o associació esportiva beneficiària de la concessió.
33. Obres i instal·lacions
No es preveu la realització d’obres i instal·lacions per part del concessionari.
No obstant, el concessionari haurà de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament, autorització
expressa i prèvia per a l’execució al seu càrrec de possibles obres de remodelació i/o
millora, les quals hauran de ser validades pels serveis tècnics municipals.
Independentment d’aquesta autorització, el concessionari haurà de tramitar la
corresponent llicència urbanística o comunicació prèvia, en funció de les actuacions a
realitzar, en compliment de la normativa urbanística vigent, amb la liquidació de taxes i
tributs corresponents.
En cas que s’autoritzi la seva realització, aquestes revertiran a l’Ajuntament a
l’acabament de la concessió, sempre i quan l’Ajuntament no decideixi que les obres,
construccions i instal·lacions existents sobre el bé demanial han de ser demolides a
l’acabament de la concessió. Aquesta demolició haurà de ser realitzada directament
pel concessionari o, per execució subsidiària, per l’Ajuntament amb càrrec de les
despeses que suposi al concessionari.
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34. Obligacions del concessionari
Són obligacions essencials del concessionari les següents:
a) El concessionari ha de respectar en tot moment l’objecte i els límits imposats en
la mateixa concessió. En aquest sentit no es podrà desenvolupar altres activitats
diferents a les recollides en el present plec, que són les pròpies de les
instal·lacions dels camps de futbol.
b) Destinar la instal·lació a l’objecte específic del contracte i no aplicar-la a altres
usos.
c) Exercir per sé l’activitat, amb prohibició de traspassar-la, arrendar-la o qualsevol
altra forma de cessió a tercers. La infracció d’aquesta obligació produirà, de ple
dret, la revocació de la concessió.
d) El concessionari haurà de realitzar una planificació de la temporada esportiva
amb totes les activitats que tingui previst realitzar i informar-ne al responsable
del contracte. Aquesta informació haurà de ser facilitada a la Corporació com a
màxim durant el mes de setembre de cada any, quan comença la temporada. En
cas d’alguna variació en aquesta planificació, aquesta també haurà de ser
comunicada al responsable del contracte, amb antelació suficient.
e) El concessionari haurà de presentar a la Corporació, abans del dia 30 de setembre
de cada any, una memòria explicativa de les activitats realitzades durant la
temporada esportiva anterior, la qual haurà d’incloure almenys:
 Relació dels equips amb nombre de jugadors i jugadores inscrits en cadascun
 Categoria de competició de cadascun dels equips
 Descripció de l’activitat esportiva portada a terme durant la temporada
 Objectius assolits
f) Dedicar o adscriure efectivament els mitjans materials/personals als que s’ha
compromès
g) El concessionari acceptarà i facilitarà la tasca d’inspecció dels tècnics municipals,
posant a la seva disposició tota la informació i documentació que sigui necessària
per a dur a terme la seva actuació. Després de la inspecció, els tècnics municipals
podran emetre les oportunes instruccions amb l’objectiu de garantir la bona
utilització i el bon estat de les instal·lacions esportives, les quals hauran de ser
acceptades i executades per part del concessionari.
h) Conservar en excel·lent estat les obres, instal·lacions, i espais annexes que
envolten la instal·lació esportiva objecte de concessió, havent-se de fer càrrec
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també del pagament de la reparació dels desperfectes, danys i perjudicis que es
produeixin al mateix .
i) Realitzar les tasques de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions (camps de
futbol, graderies, vestuaris, lavabos, papereres, etc.).
j) Avisar puntualment de les deficiències d’urbanització i enllumenat públic que
poguessin produir-se a l’entorn.
k) Sufragar pel seu compte, directa i exclusivament, les despeses ordinàries o
extraordinàries, per impostos, taxes i altres tributs i quantes altres poguessin
ocasionar-se per raó de la utilització i explotació de la instal·lació.
l) Contractar pel seu compte els serveis de telefonia i d’accés a internet.
m) Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa contra riscs, que cobreixi el
valor de les instal·lacions, del material facilitat i del que aporti el concessionari en
cas de sinistre, i assegurança de Responsabilitat Civil a favor del concessionari per
danys soferts pels usuaris de les quals el concessionari ha d’acreditar-ne
anualment el pagament, pels imports mínims següents:
 Una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys ocasionats a
tercers, així com el del seu propi personal, pel desenvolupament de l’activitat
que realitzin, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 euros i un sublímit per
víctima no inferior a 150.000 euros.
 Una assegurança per danys materials que cobreixi els danys que es puguin
ocasionar a les instal·lacions (continent i contingut).
n) Indemnitzar a tercers els danys de qualsevol classe que poguessin produir-se a
persones o coses com a conseqüència de l’activitat, per actes propis o dels seus
empleats, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
o) Realitzar una gestió selectiva de tots els residus produïts a la instal·lació.
p) Ajustar l’activitat en tot moment a la normativa vigent en matèria de protecció
contra la contaminació acústica i a l’ordenança municipal corresponent.
q) Posar a disposició del públic i de l’Administració un llibre de reclamacions
degudament visat per l’autoritat municipal, en què els usuaris poden fer constar
les que considerin pertinents.
r) Abonar anualment l’import del cànon i com a màxim el dia 10 de setembre de
l’any en curs.
s) Sol·licitar autorització expressa prèvia a l’Ajuntament per a l’execució de possibles
obres de remodelació o millora.
35. Drets i facultats del concessionari
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a) Reclamar de l’Ajuntament la pacífica possessió de la concessió contra qualsevol
pertorbació de tercers, de fet o de dret.
b) Percebre directament dels usuaris els preus dels serveis esportius prestats, així
també els preus per l’explotació del servei de bar complementari als serveis
esportius i per l’explotació de la publicitat.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

36. Obligacions de l’Ajuntament
a) Fer-se càrrec de les despeses derivades dels subministraments d’energia elèctrica,
aigua i gas durant els primers dos anys de durada inicial i, en cas de pròrroga,
durant els següents dos anys. Passats aquests quatre anys i si s’acorden les
pròrrogues següents, el concessionari s’haurà de fer càrrec també d’aquestes
despeses.
b) Fer-se càrrec de les despeses derivades de les actuacions de manteniment o
restitució de la gespa artificial, que haurà de realitzar-se per una empresa
especialitzada.
c) Fer-se càrrec de sufragar les despeses derivades del subministrament i
manteniment del reg.
d) Fer-se càrrec de les despeses derivades del manteniment o substitució dels
elements de la sala de calderes.
e) Fer-se càrrec de les inversions relacionades amb obres i instal·lacions que
l’Ajuntament consideri necessàries pel bon estat i funcionament de l’equipament.
37. Drets i facultats de l’Ajuntament
a) L’Ajuntament podrà disposar de les instal·lacions esportives objecte de concessió
per a celebrar activitats esportives i/o d’interès públic. En tot cas, l’Ajuntament
informarà amb antelació suficient al concessionari, per tal que pugui cancel·lar les
activitats que tingués previst realitzar, sense que aquest fet generi cap tipus
d’indemnització al seu favor.
b) L’Ajuntament de Premià de Dalt, durant el curs escolar i en horari lectiu, podrà
disposar de les instal·lacions municipals del camp de futbol, en cas que els centres
educatius de Premià de Dalt ho sol·licitin per a fer alguna activitat d’educació física.
En tot cas, l’Ajuntament informarà amb antelació suficient al concessionari, per tal
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que pugui cancel·lar les activitats que tingués previst realitzar, sense que aquest fet
generi cap tipus d’indemnització al seu favor.
La contractació per part del concessionari del personal necessari per l’exercici i
desenvolupament del servei no atorga en favor del seus treballadors cap relació
laboral ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es
regularan per les normes del dret laboral, a càrrec exclusivament del concessionari.
Aquest haurà de complir la normativa vigent laboral, social i sobre prevenció de
riscos.
L’Ajuntament podrà fiscalitzar la gestió del servei i inspeccionar en qualsevol
moment les instal·lacions objecte d’aquesta concessió.
Ordenar discrecionalment les modificacions que, en funció de l’interès públic siguin
aconsellables, sobre els horaris, ubicació, preus, etc.
L’Ajuntament no es fa responsable de les incidències que sorgeixin entre el
concessionari i els seus proveïdors, essent l’esmentat concessionari, l’únic
responsable dels pagaments de les despeses que generi l’activitat que es realitzi
en les instal·lacions esportives.
L’Ajuntament no és responsable de les pèrdues d’objectes/material esportiu que
es produeixin dins del recinte esportiu ni de les destrosses o robatoris.
L’Ajuntament podrà revocar la concessió en el supòsit que el concessionari
incompleixi qualsevol de les obligacions que del present plec se’n deriven, el que
comportarà que aquest ja no podrà fer ús de les instal·lacions, objecte d’aquest
contracte, sense dret a cap tipus d’indemnització.
L’Ajuntament podrà rescatar la concessió, abans del termini establert, per motius
d’interès públic. En aquest últim cas, el concessionari tindrà dret a percebre una
indemnització pels danys i perjudicis que li comporti la revocació anticipada i que
quedin degudament justificats.

38. Règim sancionador
En cas d'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions concretes
establertes per aquest plec o per les normes reguladores de les concessions
administratives de béns demanials, sempre que l'incompliment sigui susceptible
d’esmena, l'Ajuntament, prèvia audiència de l'interessat, el requerirà per escrit per a
esmenar l'incompliment, concedint-li un termini no inferior a deu dies hàbils (llevat de
supòsits d'urgència, en els quals podrà ser el mínim imprescindible per a esmenar
l'incompliment). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi esmenat
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l'incompliment, s'iniciarà el procediment sancionador, sens perjudici de l'exercici de les
altres potestats que corresponguin a l'Ajuntament.
39. Infraccions i sancions
Són infraccions lleus sancionables amb una penalització de 300 fins a 1.000 Euros, les
següents:
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Els retards en el compliment de les obligacions no qualificades com essencials
del concessionari.
Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament.
La no exhibició de la llicència municipal o títol de concessió.
El retard en la presentació de la planificació de la temporada.
El retard en la presentació de la memòria explicativa de les activitats
realitzades durant la temporada esportiva anterior.

És competent per imposar la multa el/la l'Alcalde/sa amb l’audiència prèvia de
l’afectat, i a proposta del tècnic o la tècnica municipal o del servei encarregat de la
inspecció del servei concedit, en virtut del procediment sancionador que es derivi de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i de la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.
Són infraccions greus sancionables amb una penalització d'entre 1.000,01 i 3.000
Euros, les següents:
 La reiteració per part del concessionari en dos actes tipificats com a lleus en el
termini d’un any.
 L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o
de les instal·lacions.
 El tancament o cessament injustificat de l’activitat per part del concessionari.
 La manca d’adscripció de mitjans personals/materials als que s’hagi compromès
el concessionari per al bon desenvolupament de l’activitat esportiva.
 El no sotmetiment a la inspecció dels tècnics municipals.
 La manca d’indemnització a tercers pels danys que poguessin produir-se a
persones o coses com a conseqüència de l’activitat, per actes propis o dels seus
empleats.
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 La manca de gestió selectiva de tots els residus produïts a la instal·lació.
 No disposar d’un llibre de reclamacions al servei dels usuaris.
És competent per imposar la multa l’Alcalde-President, amb l’audiència prèvia de
l’afectat, a proposta del tècnic o tècnica municipal o del servei encarregat de la
inspecció del servei concedit, en virtut del procediment sancionador que es derivi de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i de la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.
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Són infraccions molt greus sancionables amb una penalització entre 3.000,01 i 5.000
euros, les següents:
 La reiteració de dues sancions greus en un període d’un any.
 La utilització del bé demanial per un ús diferent a l’autoritzat.
 El desenvolupament d’activitats diferents de les que són objecte de la
concessió.
 La no subscripció de les pòlisses d’assegurances obligatòries.
 La manca de pagament del cànon de la concessió dins el termini establert.
 Executar qualsevol tipus d’obra o instal·lació sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
 Qualsevol altra infracció que doni o pugui donar lloc a perjudicis que per la seva
importància siguin susceptibles de produir greus alteracions.
És competent per imposar la multa l’Alcalde-President, amb l’audiència prèvia de
l’afectat, a proposta del tècnic o tècnica municipal o del servei encarregat de la
inspecció del servei concedit, en virtut del procediment sancionador que es derivi de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i de la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.
Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini o a les
instal·lacions, i no siguin conseqüència d'un esdeveniment fortuït o de força major,
l'Ajuntament en pot demanar la indemnització pel seu rescabalament.
Les sancions que es podran imposar consistiran en penalitzacions econòmiques, les
quals seran fetes efectives, en cas necessari, per via de constrenyiment.
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No obstant, es podrà imposar la sanció de revocació anticipada de la concessió, sense
dret a indemnització, en els següents casos:
A. Incompliment generalitzat de les obligacions del concessionari, concretat en la
imposició d’un mínim de 3 sancions, fermes en via administrativa, dintre d’un
període temporal de dotze mesos o inferior.
B. Incompliment de les obligacions de caràcter essencial.
C. Manca de funcionament de la concessió, durant un mínim acumulat de tres
mesos, dintre d’un període temporal de dotze mesos o inferior.
D. Danys dolosos causats pel concessionari o consentits per ell en els béns objecte
de la concessió o en les construccions o instal·lacions.
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui
sotasigna
el/la
senyor/a.............................................................................
..........................................................................................................................,
amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF
núm. ........................................, amb domicili a ............................................................... i
amb la següent adreça de correu electrònic ......................................, amb capacitat
jurídica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que ha de regir L’ÚS PRIVATIU
MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL.
DECLARO RESPONSABLEMENT:
A) Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits legalment
establerts per contractar amb l’Administració, i amb totes les condicions establertes al
plec.
B) Que l’entitat que represento i jo mateix/a adoptem una conducta èticament
exemplar i actuem per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i
adeqüem la nostra activitat a l’efecte.
C) Que declaro el compromís d’adscriure a la concessió administrativa els mitjans
materials, personals i equips necessaris per a la seva correcta execució.
D) Que l’entitat que represento i jo mateix/a està en possessió de les autoritzacions
necessàries per a exercir l’activitat, no està incursa en prohibició de contractar amb
l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP, i compleix les obligacions legals en matèria
de prevenció de riscos laborals i compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat
efectiva de dones i homes.
E) Que l’entitat esportiva està inscrita en el Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya i està afiliada a la Federació Catalana de Futbol.
F) Que, al ser proposat com a adjudicatari, em comprometo a presentar en el termini
de deu dies hàbils, la següent documentació:
a) CIF i escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en
què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits
degudament en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya (REE), adscrit al Consell Català de l’Esport
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b) Document acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya (REE)
c) Document acreditatiu d’afiliació com club o associació en la Federació
Catalana de Futbol.
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
una Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de
prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període
executiu.
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
f) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i
de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és
exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable
de no està sotmès a aquesta normativa.
G) Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
*
autoritzada/es*
C

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*
Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar aquesta circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Premià de Dalt per
tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
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derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Premià de Dalt
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Nom Cognom 1 Cognom 2
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Població, ___ d_____________ de 202__.
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ANNEX II. MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
En/na...........................amb domicili a................., i amb DNI núm.............., en nom
propi (o en representació de ...............com ho acredito per......................), assabentat
de la convocatòria de licitació ....... ( núm. expedient X2021002861) publicada en el
Perfil del Contractant, declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari de LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, es compromet
a executar-lo amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars,
que accepta íntegrament, d’acord amb la següent proposició econòmica:
a) Millora del cànon
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Cànon net ofertat anual

Xifres
________ €

Lletres

b) Participació en activitats/actes organitzats o hi col·labora l’Ajuntament de
Premià de Dalt1
No participar en cap acte/activitat
Participació en un acte/activitat
Participació en dos actes/activitats
Participació en tres actes/activitats
1Triar

l’opció que el licitador desitgi, marcant amb una creu.

I perquè així consti, signo aquesta proposició econòmica.
Signatura,
Nom Cognom 1 Cognom 2
Població, ___ d_____________ de 202__.
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