CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA,
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
L'objecte del contracte és la realització del servei de socorrisme de les
piscines municipals ubicades al carrer Salvador Espriu durant la temporada d'estiu
2017 i 2018, amb possibilitat de prorroga dos anys més.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis,
tal com estableix l'article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Codi CPA 92600000-7 Serveis esportius.
No hi ha divisió per lots.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte de serveis de socorrisme serà el
procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb
l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris directament vinculats
a fi del contracte, de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i amb l'establert en la clàusula novena del present Plec.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que
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es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://www.ajsolsona.cat
CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
L'Ajuntament de Solsona, en contraprestació al contracte adjudicat, abonarà
el contractista el preu que resulti de l'acord municipal d'adjudicació.
El pressupost màxim de licitació es fixa en 22.000,00 euros anuals més
4.620,00 euros d'IVA anuals, que representa un total anual, amb IVA inclòs de
26.620,00 euros. Atenent que el contracte és per dos anys, el preu del contracte es
fixa en 53.240,00 euros amb IVA inclòs. ,
L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3400-13100 del
vigent Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per
l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que
permeten

finançar

el

contracte.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació, publicitat i la competència de l'òrgan de contractació conforme el que
disposa l'article 88 és de 88.000,00 euros, sense incloure l'impost sobre el valor
afegit.
El preu ofertat ho serà per la totalitat de l'objecte del contracte (dues
anualitats) i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en
aquests plec i en el plec de prescripcions tècniques.
CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'execució del Contracte
El termini d'execució del contracte de serveis serà de dos anys, prorrogables
per dos anys més la qual s'aprovarà any a any.
Pel que fa a l'anualitat 2017 el període serà del dia 21 de juny fins al dia 31
d'agost, ambdós inclosos, aproximadament, si les condicions meteorològiques ho
permeten, en horari de dilluns a divendres de 9 hores a les 20 hores i caps de
setmana de les 11:00 a les 20:00.
Cal tenir en compte que en els criteris de valoració es contempla la
possibilitat d'ampliació de les jornades d'obertura.
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L'horari de prestació del servei de socorrisme coincideix amb l'horari
d'obertura al públic de la piscina municipal.
Pel que fa al nombre de socorristes caldrà el que s'especifica a continuació:
De dilluns a divendres:
Un socorrista de les 9:00 hores a les 11.00 hores
Dos socorristes de les 11:00 hores a les 20:00 hores
Dissabtes, diumenges i festius:
Un socorrista de les 11:00 hores a les 12.30 hores
Dos socorristes de les 12:30 hores a les 20:00 hores
En cas de dur a terme el servei de neteja fe vasos, anàlisis d'aigua o altres
tasques de manteniment de les instal·lacions, aquesta es durà a terme fora de
l'horari

d'obertura

al

públic

de

les

instal·lacions.

En

cas

d'inclemències

meteorològiques, que recomanin el tancament de la instal·lació, es podran variar
els horaris de tancament.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en
prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.
a´. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent
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d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació
d'una

declaració

jurada

o

un

certificat,

en

els

termes

que

s'estableixin

reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en
l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, podrà realitzar-se:
a ) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també
substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l'empresari:
3.1

La

solvència

econòmica

i

financera

de

l'empresari

haurà

d'acreditar-se per un o varis dels mitjans següents, [a elecció de l'òrgan de
contractació:

a)Declaracions apropiades d'entiats financeres o si s'escau, justificant de l'existència
d'un segur d'indemnització per riscos professionals.
b) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi
el contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació.
c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import igual
o superior a l'exigit en l'anunci de licitació.
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3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels
empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, per un o varis dels
mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de
respondre a una fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom
d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui establert
l'empresari, sempre que intervingui acord d'aquest organisme. El control versarà sobre la
capacitat tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d'estudi i de recerca que
disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.
i) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent.
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h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per
a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista
Per aquest contractes de serveis no serà exigible classificació de l'empresari.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament amb domicili a carrer del Castell
núm. 20, en horari d'atenció al públic, dins del termini de vint dies hàbils comptats
a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida i en el Perfil de contractant.
Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la
data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix
dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte
i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la
concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini
assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a
aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
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Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir,
a més, els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició . Tampoc podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment
o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a
la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari de les clàusules del present Plec.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres
sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de
notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda
«Proposició per licitar a la contractació del servei de socorrisme de les piscines
municipals de Solsona ubicades al carrer salvador Espriu pels anys 2017 i 2018. La
denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de
Forma Automàtica.
— Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un
Judici de Valor.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
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a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari.
Aquella que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant escriptura de
constitució de les persones jurídiques, DNI de les persones físiques o document que
el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracti de societat o
persones jurídica poder notarial per representar a la persona o entitat, degudament
validat.
b) Documents que acreditin la representació.
— Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran
còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en
el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà
d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial
del seu document nacional d'identitat.
c) Declaració responsable de no estar culpable en una prohibició per
contractar de les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal
requisit hagi de presentar-se, abans de l'adjudicació, per l'empresari al favor del
qual es vagi a efectuar aquesta. (model Annex 1)
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Si l'empresa es trobés pendent de classificació, haurà d'aportar-se el
document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això,
havent de justificar l'estar en possessió de la classificació exigida en el termini
previst en les normes de desenvolupament de la normativa de contractació per a
l'esmena de defectes o omissions en la documentació.
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e) Si escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les
notificacions.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________,

____________________,

núm.

___,

amb

NIF

núm.

_________,

en

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat
de l'expedient per a la contractació del servei de socorrisme a les piscines
municipals de Solsona ubicades al carrer Salvador Espriu, per les temporades
d'estiu

2017

i

2018,

per

procediment

obert,

oferta

econòmicament

més

avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. ___, de data _______ i en el Perfil de contractant, faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per
l'import de

____________ euros IVA (exclòs) i ___________ euros corresponents a

l'Impost sobre el Valor Afegit, que resultat un total de_______ (IVA inclòs)*

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
*Nota: import màxim53.240,00 euros amb IVA inclòs.
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b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu,
que s'hagin de quantificar de forma automàtica.
SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR
Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració
dels criteris que depenguin d'un judici de valor.
a) Pla de treball: Proposta d'organització i gestió del servei.
Priorització de la contractació de socorristes del municipi que disposin de formació,
degudament acreditada i coneixements de desfibril·ladors externs.

CLÀUSULA NOVENA. Criteris de valoració
Per a la valoració de les ofertes i determinació de l'econòmicament més
avantatjosa s'atendrà ls següents criteris:
A. Criteris avaluables de forma automàtica
Per valorar les ofertes s'assignarà la màxima puntuació de 60 punts, al licitador
que hagi presentat l'oferta més avantatjosa. Prenent com a referència aquest valor es

Fins a 60 punts

calcularan de forma proporcional la resta d'ofertes presentades, d'acord amb la següent
fórmula:
OM*PMO
VO=_____________
OF
VO= valoració de l'oferta
PMO= puntuació màxima obtenible
OF= Oferta
OM= menor oferta vàlidament emesa

Disposar de material de primers auxilis a càrrec de l'empresari
Dotar de DEA la instal·lació

10 punts

Proposar personal que disposi dels següents coneixements:
-Servei de DEA
-serveis de primers auxilis
-formació de primers auxilis

5 punts

Realitzar les tasques de control de clor i de PH a les piscines.
Neteja d'insectes i altres al vas d'aigua

5 punts
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Control del bon ús de les instal·lacions per part dels usuaris

5 punts

B. Criteris que depenen d'un judici de valor
Pla de treball: Proposta d'organització i gestió del servei.
Fins un màxim de
Priorització de la contractació de socorristes del municipi que 15 punts
disposin de formació, degudament acreditada
Coneixements de desfibril·ladors externs
TOTAL

100 Punts

CLÀUSULA DESENA. Garantia Provisional
No serà necessari constituir cap garantia provisional.

CLÀUSULA ONZENA.

Mesa de contractació.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació
amb l'article 21.2 del 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 estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà
com a Secretari un funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys
quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, així com aquells
altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la
mateixa.
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:
— David Rodríguez i González, que actuarà com a President de la mesa.
— Óscar Campos i Planes, Vocal (Secretari de la Corporació).
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— Montserrat Codina i Serra, Vocal (Interventora de la Corporació).
— Ramon Xandri i Solé, Vocal.
— Candi Viladrich i Cardona, Vocal.
— Immaculada Jané Viñals, que actuarà com a Secretari de la Taula. (actuarà
veu i sense vot)
CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.
En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els
tràmits previstos en l'article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura d'ofertes
La Mesa de contractació es constituirà el primer dilluns hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, procedirà
a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda
en els mateixos.
Si fos necessari, la Taula concedirà un termini no superior a un dia perquè el
licitador

corregeixi

els

defectes

o

omissions

esmenables

observats

en

la

documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «C», que
contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.
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Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Taula podrà sol·licitar
quants informes tècnics consideri precisos, per a la valoració de les mateixes
conformement als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
Posteriorment la mesa procedirà a l'obertura del sobre «B»

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un
judici de valor (Sobre «C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica
(Sobre «B»), la Mesa de contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, present la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació
per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva

El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació,
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i
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els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa
General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el
venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda

la

documentació

sol·licitada,

l'òrgan

de

contractació

haurà

d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el
plec.
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L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que
permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents
extrems:


En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les

raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.


Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també

en forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.


En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges

de la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta
d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les
ofertes dels quals hagin estat admeses.


En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en

què ha de procedir-se a la seva formalització.

CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins
dels quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de les parts
L'Ajuntament de Solsona proporcionarà el maquinari, programari i formació
necessària per tal de poder controlar els accessos al recinte, així com consultar i
recopilar la informació necessària que permetin, tant l'aplicació dels ordenances
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fiscals referents als preus públics per al servei de la piscina, com el control i
fiscalització de la recaptació
L'empresa adjudicatària a partir de la posada a disposició per part de
l'Ajuntament del material, maquinari, ets, serà el responsable del bon ús i
conservació. Qualsevol anomalia que es pugui produir serà comunicada al regidor
d'esports. En cas de mal ús o negligència l'empresa adjudicatària serà responsable
de la seva reposició.
Els drets i obligacions de les parts seran, a més de les indicades a les
clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la
documentació contractual i la normativa aplicable, així com els següents:
1. Les obligacions essencials del contracte:
A. Caldrà que el contractista, com a experts en socorrisme realitzi un informe
o una fitxa d'observacions de les instal·lacions de la piscina, i concretament fent
referència a aquelles en relació al servei de socorrisme.
B. El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el
compliment de la qual, en tots els seus termes tindrà el caràcter d'obligació
essencial del contracte.
C. L'efectiva dedicació i adscripció a l'execució del contracte dels mitjans
personals i/o materials indicats i compromesos en l'oferta. En aquests sentit a l'inici
de l'execució del contracte, o abans de l'inici de prestació de servei pel personal,
l'adjudicatari

haurà d'aportar

la següent informació justificativa a l'entitat

contractant:
-Alta a la Seguretat Social
-Contractes del personal que executarà el contractes
-L'adjudicatari haurà de presentar mensualment a l'Ajuntament còpia dels
justificants de pagament a la Seguretat Social del personal al seu càrrec objecte de
la prestació dels servei (TC1 i TC2)
-El

contractista

haurà

de

disposar

d'una

pòlissa

d'assegurança

de

responsabilitat civil per un import mínim de 300.000,00 euros per sinistre, la qual
haurà de presentar abans de l'inici de les prestacions objecte del contracte.
D. El contractista haurà de garantir que el personal contractat sigui el que
exerceix la seva activitat en l'execució del contracte. Especificar les persones
concretes que executaran les prestacions del contracte i acreditar la seva afiliació i
situació d'alta a la Seguretat Social, així com comunicar prèviament a l'ajuntament
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qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret.
2. A més són obligacions específiques del contractista:
Acreditar la titulació de tot el personal inclús el personal que realitzi les
suplències,

contractat

per

l'adjudicatari

segons

s'estableix

en

el

plec

de

prescripcions tècniques dins el termini d'un mes a comptar des de l'inici de la
prestacions del serveis.
b. Designar una

persona responsable de la bona marxa dels serveis i el

comportament del personal. També haurà de fer d'enllaç amb l'àrea d'esports de
l'Ajuntament i el responsable del contracte.
c. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar d'acord amb la
legislació vigent.
d. L'adjudicatari s'obliga a indemnitzar a l'Ajuntament i a terceres persones
pels danys que pugui ocasionar a persones o béns com a conseqüència del servei,
per actes propis o dels seus empleats, amb total indemnitat per l'Ajuntament.
e. L'adjudicatari queda obligat al compliment de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals des de la data d'inici del servei i fins a la seva
finalització.
f. L'ajuntament està facultat per sol·licitar a l'adjudicatari, en qualsevol
moment de la vigència del contracte, tota la documentació

que consideri

necessària per poder comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal,
laboral, administratiu, jurídic, etc... requeriment que s'haurà d'atendre en el termini
que en cada moment s'assenyali per part de l'ajuntament.
g. Així mateix, està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat en el treball i dels criteris
d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen a la Llei
5172003,

de

2 de

desembre,

d'igualtat d'oportunitats,

no discriminació i

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
CLÀUSULA DINOVENA. Revisió de preus
Una vegada transcorregut el primer any de contracte, el preu s'actualitzarà
tenint en compte com a referència l'index de preus al consum, publicat per l'Institut
Nacional d'Estadística. De conformitat amb el que estableix l'art. 90.3 del TRLCSP,
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la revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l'index adoptat.
CLÀUSULA VINTENA. Execució del Contracte
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de
condicions i en el Plec de Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions
que es donaran al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de
contractació.
CLÀUSULA VINTENA PRIMERA. Modificació del Contracte
L'òrgan de contractació, previs els tràmits oportuns acordarà la modificació
del contracte, si s'escau, d'acord amb les previsions establertes en el l'article 105
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el RDL 1098/2011, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques.
CLÀUSULA VINTENA SEGONA. Règim de pagament. Factures
El contractista presentarà les factures mensualment i el seu pagament es
realitzarà dins del termini legal establert per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic des de l'entrada al registre, prèvia conformitat de la regidoria d'esports a la
realització efectiva i adequada del servei d'acord amb els condicions del contracte.

CLÀUSULA VINTENA TERCERA. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223
i 308 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del sector públic, les següents:
- El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 60 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector públic o als presents plecs durant l'execució del contracte.
-L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d'allò que
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions.
-La demora en l'inici de les prestacions.
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-L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals. L'incompliment de qualsevol de les condicions
ambientals establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
-L'incompliment de les obligacions contractuals essencials,.
-No haver aportat a l'ajuntament la pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil exigida en el present ple i a l'inici de les prestacions.
-No haver guardat la deguda reserva a les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis a
l'administració, en allò que excedeixi de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VINTENA QUARTA. Penalitats per Incompliment
S'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:
a) Per incompliment de les condicions especials d'execució: l'incompliment
de qualsevol de les condicions d'execució establertes en aquest plec donarà llocs a
la imposició de les penalitat següents al contractista:
-Com a regla general, la quantia serà d'un 1% de l'import d'adjudicació del contracte,
tret que, motivadament, l'òrgan de contractació consideri que l'incompliment és greu o molt
greu. En aquest cas, podran arribar fins un 5% o fins al màxim del 10% legal, respectivament.
La reiteració en l'incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia, de conformitat
amb l'article 212 del TRLCSP.
L'òrgan de contractació podrà verificar el compliment per par de l'adjudicatari de les
condicions especials d'execució en qualsevol moment durant l'execució del contracte, i en tot
cas, es comprovarà en el moment de la recepció.
b) Per compliment defectuós: S'imposaran penalitats per compliments defectuós en
els termes següents:
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-Si, en el moment de la recepció, la prestació no s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució.
-Com a regla general, la quantitat serà d'un 1% de l¡import de l'adjudicació del
contracte, tret que, motivadament, l'òrgan de contractació consideri que l'incompliment és
greu o molt greu. En aquest as, podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%
respectivament. La reiteració en l'incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la
gravetat.
-En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l'obligació que
legalment li incumbeix pel que fa a la reparació dels defectes.
c). Per demora. Quan el contractista, per caues que li fossin imputades, hagués
incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials
establerts, s'aplicarà el que estableix l¡'article 212 del TRLCSP pel que fa a la imposició
d'aquestes penalitats.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta

del

responsable

del

contracte

si

s'hagués

designat,

que

serà

immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o
sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les
factures a abonar al contractista.
CLÀUSULA VINTENA CINQUENA. Responsabilitat en l'execució del
contracte
De conformitat amb el que estableix l'article 212.4 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, ple qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, i ateses les especials característiques del contracte s'acorda la
inclusió d'unes penalitat que s'imposaran en els supòsits d'incompliment següent:
1. Faltes lleus:
-Incomplir de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i , en especial, de les del pla
de seguretat i salut en les prestacions, i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
Originar escàndols, discussions i/o baralles durant la prestació del servei.
Falta lleu respecte es usuaris de la instal·lació esportiva o professionals de
l'Ajuntament.
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Desobediència per part de l'adjudicatari de les disposicions de l'Ajuntament
sobre la conservació de les instal·lacions que no posi en perill la prestació del servi
ni la seguretat dels usuaris.
L'incompliment, per negligència o descuit excusables, dels deures derivats
del contracte.
Les faltes d'assistència sobre causa justificada en la prestació dels serveis.
L'abandonament del seu lloc de treball durant la prestació del servei,
independentment dels temps, sense haver previst la substitució d'aquest.
El compliment defectuós de les obligacions que pertoquen a l'adjudicatari.
Qualsevol incompliment de les clàusules del contracte no qualificat de greu o
molt greu.
Faltes greus.
L'incompliment, per negligència greu, dels deures derivats del contracte.
L'incompliment

de

prescripcions

de

l'Ajuntament

de

Solsona

sobre

comunicació dels prestacions.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial,
de les del pla de seguretat i salut en les prestacions.
L'incompliment de les obligacions que li són pròpies i no solucionar-les en el
termini assenyalat per l'ajuntament.
Utilitzar les instal·lacions a altres afers o activitats diferents de les
autoritzades per l'ajuntament.
L'incompliment dels acords i resolucions de l'ajuntament sobre variacions en
la prestació del servei, que no impliquin despeses per l'adjudicatari.
El

tracte

incorrecte

amb

els usuaris de

la

instal·lació esportiva

o

professionals de l'Ajuntament.
Desobediència per part de l'adjudicatari de les disposicions de l'ajuntament
obre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del servi o la
seguretat dels usuaris.
Les faltes de puntualitat en la prestació dels serveis, incomplint els terminis
acordats en el contracte, durant més de tes vegades en un mes natural.
La tercera falta injustificada, en un període d'un mes natural en la prestació
dels servei, independentment del temps, sense haver previst la substitució
d'aquest, quan l'anterior cop ja hagués estat objecte de sanció per alta lleu.
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-Inhibir-se la responsabilitat derivada de qualsevol eventualitat sorgida
durant la prestació del servei, estant obligat a suportar-la.
La reiteració en faltes lleus d'igual naturalesa.
Faltes molt greus:
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest plec que afectin a la continuïtat i regularitat de les prestacions del servei.
L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les prestacions.
La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament referides a
la prestació del servei.
La reiteració continuada en el retard en la prestació del servei en relació amb
els horaris establerts per al funcionament que afectin a la regularitat i continuïtat de
les prestació.
Les paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei.
Incompliment total i absolut de les condicions imposades al titular de la
contractació
El fet que l'adjudicatari o qualsevol dels treballadors percebi alguna
remuneració, cànon, gràcia o ingrés atípic per part dels usuaris dels serveis que no
estiguin autoritzats.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislació vigent.
La reincidència en incompliment greu o la persistència en la situació
infractora sense esmenar-la.
L'incompliment dolós de qualsevol de les obligacions previstes en aquest ple.
La falta de pagament, durant el període voluntari, dels tributs que gravin
l'activitat (si s'escau).
També seran imputables al contractista totes aquelles actuacions que
apareguin així qualificades a la normativa vigent.
CLÀUSULA VINTENA SISENA. Sancions
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Les sancions que es podran imposar a l'adjudicatari per l'incompliment de les
seves obligacions contractuals seran les següents:
Faltes lleuda. Les faltes lleus es sancionaran amb una multa de fins a 750
euros.
Faltes greus: les faltes greus es sancionaran amb una multa de fins a 1.500
euros
Faltes molt greus: Les faltes molt greus es sancionaran amb una multa de
fins a 3.000,00 euros, sense perjudici de les possible resolució del contracte.
Si l'Ajuntament considerés que la infracció pugui ser constitutiva de delicte o
falta, passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent.
Les sancions per qualsevol tipus d'infraccions s'imposaran amb la instrucció
prèvia de l'expedient oportú, en el qual s'incoarà d'ofici, a proposta de l'Ajuntament
a instància dels ciutadans. En tot cas, es donarà audiència a l'adjudicatari durant
deu dies per a la presentació de possibles al·legacions, Així mateix, es practicarà la
informació i proves necessàries per a la justificació dels fets i s'observaran les
garanties jurídicoadministratives prescrites per a legislació.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de
l'obligació que legalment li incumbeix pel que fa a la reparació dels defectes.

CLÀUSULA VINTENA SETENA. Confidencialitat de la informació
D'acord amb l'article 140 del real decret Legislatiu 3/23011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic,
el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
tingui accés degut a l'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des
del coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l'article 140 del reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 e
novembre, ple qual s'aprova el text refós de la llei de Contractes del sector públic,
l'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors o
designada per aquests com a

confidencial. En el cas de manca d'identificació

s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter de confidencial
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CLÀUSULA VINTENA VUITENA. Protecció de dades
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que en matèria de
protecció de dades personal es prevegin a la normativa vigent i en especial les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter persona. En relació a la protecció de
dades, és aplicable la Disposició addicional vint-i-sisena del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
del sector públic.

CLÀUSULA VINTENA NOVENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell,
serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el 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 el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre

Jurisdiccional

Contenciós-Administratiu serà

el

competent

per

resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de
conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Solsona, 27 de març de 2017
David Rodríguez i Gonzàlez
Alcalde-president
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Annex 1
Declaració de responsable
Declaració de responsable de no trobar-se comprès en alguna de les
circumstàncies que impedeixen contractar amb l'administració pública, indicades a
l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la llei de contractes del sector públic.
Sr/a....

amb DNI........ , en representació de..... NIF...... domiciliada

al ..................
Declaro sota la meva responsabilitat, que l'entitat mercantil............
:
1. Té plena capacitat jurídica i d'obrar.
2. No es troba compresa en alguna de els circumstàncies que impedeixen
contractar amb l'administració pública, que determina l'article 60 del TRLCP, de
contractes del sector públic.
3. Està al corrent de les seves obligacions tributàries
4. Està al corrent de les seves obligacions amb la seguretat social o
mutualitat obligatòria.
5. No té cap tipus de deute amb l'ajuntament de Solsona.
Així mateix, es compromet a justificar els requisits 43 i 4 indicats
anteriorment en cas que hagi de resultat adjudicatari del contracte, en el termini de
10 dies hàbils des que es rebi el requeriment corresponent.
Solsona, data...

