
 
 

 
 

1 
 

 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL C ONTRACTE 
DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PISCINA  MUNICIPAL I 
ALTRES ACTIVITATS  
 
 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació  
 
L’objecte del contracte és la gestió i explotació del servei públic de piscina municipal i 
altres activitats de l’Arboç, concretament, la gestió integral de l’edifici de la piscina 
coberta, així com les instal·lacions annexes, que són dues pistes de pàdel i una 
piscina d’estiu, aquesta última està prevista en fase de construcció i entrarà en 
funcionament a l’estiu del 2017. Les pistes de pàdel estan a la mateixa parcel·la que la 
piscina coberta i la piscina d’estiu es troba situada en una àrea de lleure a 200 mestres 
de distància, la codificació del qual és CPV 92610000-0. 
 
L’explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió per la qual 
l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis públics, 
d’acord amb allò que estableix l’article 8 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudica ció 
 

La forma d’adjudicació del contracte de gestió dels serveis públics referits serà el 
procediment obert, en què tot empresari interessat pot presentar una proposició, i 
s’exclou tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat 
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 aspectes directament vinculats a l’objecte 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 la 
clàusula desena d’aquest Plec. 
 
CLÀUSULA TERCERA. El perfil de contractant  
 
1. L’anunci del concurs públic es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de 
l’Arboç, en el perfil del contractant “(https://pdc.diputaciodetarragona.cat/arboc/pdc/)”, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona (BOPT), i es donarà un termini de 20 dies hàbils per a la 
recepció de les proposicions; a on es posarà de manifest l’objecte del contracte, 
l’horari i el lloc on presentar les proposicions, i quan es realitzaran les Meses i els 
actes d’obertura de pliques. 
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2. Totes les despeses ocasionades amb motiu de la publicació dels corresponents 
anuncis, aniran a càrrec de l’adjudicatari de la concessió, i hauran de fer-se efectives 
dins dels trenta dies següents a la signatura del corresponent contracte. 
 
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost del contracte 
 
El pressupost base de licitació d’aquest contracte ascendeix a la quantia de 
11.157,02€ (sense IVA) i 13.500,00€ (IVA inclòs) mensuals. El valor estimat del 
contracte ascendeix a la quantia de 803.305,79€ (sense IVA) i 972.000,00 € (IVA 
inclòs).  
 
CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte 
 

Aquest contracte tindrà una durada de sis anys a comptar des de la data d’inici de la 
prestació del servei prevista en el moment de la signatura del contracte. El termini fixat 
inicialment, podrà ser prorrogat per un període de dos anys. 
 
Les anteriors previsions s’entenen sense perjudici del deure del concessionari de 
continuar prestant el servei fins que una altra entitat, persona jurídica pública o 
privada, es faci càrrec de la gestió del servei.  
 
L’establiment del termini de la concessió s’entén, en qualsevol dels casos, sens 
perjudici de la facultat d’acordar el rescat total o parcial de la concessió o declarar la 
seva extinció (també total o parcial) per causa imputable al concessionari, de 
conformitat amb allò previst en el present Plec i en la legislació general d’aplicació al 
contracte de gestió de serveis públics. 
 
CLÀUSULA SISENA. Presentació de propostes, document ació, termini i lloc de 
presentació  
 
1. Les proposicions per prendre part en la licitació s’hauran de presentar en el Registre 
de l’Ajuntament de l`Arboç, situat al carrer Major, 26 (horari: de 08:30 a 14:15 hores, 
de dilluns a divendres i dijous a la tarda de 16:00 a 19:00 hores, excepte festius) 
durant un termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del 
darrer anunci al DOGC, BOP o en el perfil del contractant. 
 
Si el termini de presentació acaba en dissabte o festiu, aquest s’entendrà prorrogat fins 
al primer dia hàbil següent.  
 
2. Les proposicions es podran presentar segons el que s’estableix en l’article 16 de la 
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els 
requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de 
Contractes aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més 
d’una unió temporal.  
 
La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds 
subscrites pel licitador. 
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La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de 
les clàusules d’aquest Plec. 
 
CLÀUSULA SETENA. Documentació administrativa a pres entar pels licitadors 
 
Les proposicions per prendre part en la licitació s’hauran de presentar presentaran en 
tres sobres tancats, signats pel licitador o persona que el representi, i amb indicació 
del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i 
la llegenda «Proposició per licitar la contractació de la gestió integral del servei públic 
del complex esportiu de l’Arboç». A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació 
en full independent, en la que es faci constar els documents inclosos numèricament 
ordenats. La denominació dels sobres és la següent: 
 

- Sobre «1»: Documentació Administrativa. 
- Sobre «2»: Proposició de Gestió 
- Sobre «3»: Proposició Econòmica  

 
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, 
d’acord amb la Legislació en vigor. 
 
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació 
numerada dels mateixos: 
 
SOBRE «1» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
A l’anvers hi ha de figurar la inscripció següent: “SOBRE NÚMERO 1: Documentació 
administrativa per a participar en la licitació de la contractació de la gestió i explotació 
del servei públic de piscina municipal i altres activitats de l’Arboç”. 
 
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les 
excepcions següents: 
 
− La inscripció en els Registre Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de 

l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents 
actualitzats que hi figurin assenyalats amb les lletres a), b.1, c), d) e) i f). A aquests 
efectes la Fundació incorporarà a l’expedient diligència acreditativa dels 
documents vigents aportat pels empresaris i que figurin en l’esmentat Registre, 
sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració 
esmentada a l’apartat g).  

 
− L’aportació de l’empresari del document acreditatiu de la inscripció en el Registre 

de Licitadors de qualsevol Administració pública amb la que l’Ajuntament de 
l`Arboç hagi establert conveni de col·laboració, en els mateixos requisits i 
continguts, eximirà de la presentació dels documents que hi figurin inscrits i que 
siguin exigits a la present clàusula. En aquests casos, també haurà d’aportar la 
declaració esmentada a l’apartat g).  

 
a)  Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari: 
 

a.1 Per a persones físiques (empresaris individuals i professionals): Document 
nacional d’identitat (DNI), -o document que els substitueixi- de la persona que 
signi la proposta i el número d’identificació fiscal (NIF). 
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a.2 Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu 
cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el CIF. Quan aquesta 
inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà 
l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts, acta 
fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, 
inscrites, en el seu cas, en el Registre Oficial corresponent. 

 
a.3 Per a empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, 

certificació acreditativa de la inscripció a les llistes oficials d’empresaris 
autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels 
certificats comunitaris de classificació. 

 
a.4 Per a empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, l’informe expedit 

per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular a Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa. 

 
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria de general de Comerç exterior del 
Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el 
contracte estigui subjecte a la regulació harmonitzada, o en cas contrari, 
l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica. 

 
a.5  Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de sotmetre’s 

a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al 
licitador. 

 
b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant 

representant o es tracta d’una persona jurídica: 
 

b.1 Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent i validada per la Secretaria General de la Corporació o Secretaria 
Delegada corresponent a l’òrgan gestor de l’expedient de contractació. 

 
b.2    DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 

Si per raons justificades un empresari no pot facilitar aquesta/es referència/es 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per qualsevol 
altre dels mitjans previstos a l’article 75 del TRLCSP, o bé per qualsevol altra 
documentació considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 
  
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica, 

justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a 
l’adjudicació del contracte: 

 
c.1 Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons 

justificades puguin presentar qualsevol altra documentació considerada 
suficient: 
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− Declaració sobre el volum de negocis (només indicador de volum, és a 

dir, el número d’establiments, però sense descriure  les 
característiques i llocs dels establiments objecte dels negocis ), en 
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les 
referències del referit volum de negocis.  

− Informe/Informes d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

 
c.2  Per acreditar la solvència tècnica: 

  
− Relació numèrica (sense descripció ) dels principals serveis o treballs 

realitzats en els últims tres anys que inclogui només les dates d’entrada en 
funcionament i duració. 

 
- 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.  

 
- Certificació d’estar al corrent del pagament de la pòlissa de responsabilitat 

civil pels import mínims previstos en els Plecs. 
 

- Quantes dades i referències jutgi oportú aportar el licitador i especialment 
aquells que permetin valorar la solvència tècnica i econòmica en ordre al 
compliment del contracte. 

 
d)  Declaració responsable, signada pel legal representant, de què els contractista no 

es troba incorregut en cap causa de prohibició per a contractar amb l’Administració 
i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, autoritzat, si s’escau, la 
Societat Mercantil Municipal per tal d’obtenir directament de l’Agència Tributària el 
certificat, segons model que consta a ANNEX 1 d’aquest plec. 

 
e)  En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats 

que hi estan subjectes. 
  
1. Alternativament, un d’aquests documents:  
  

− o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que 
figura al Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-
se a l’objecte del contracte;   

− o una certificació de l’AEAT sobre el contingut del Cens;   
− o el document de declaració en el Cens corresponent.  

 
2. A més, només per a les persones jurídiques:  

 
− una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció 

legalment previst, si no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de 
l’epígraf que correspongui amb el seu contracte;   

− i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula 
de l’impost.  
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f)  Declaració signada pel legal representant de submissió a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera 
directa o indirecte, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, 
al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador, només en el cas de 
qualsevol empresa estrangera. 

 
g)  Si s’escau, declaració responsable del representant legal de l’empresari conforme 

les circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de 
classificació, no han experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin 
aportats pel mateix licitador, la incorporació d’aquest certificats al procediment es 
farà d’ofici per l’òrgan encarregat de l’examen de les proposicions, el qual 
sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades la 
seva expedició per mitjans electrònics. 

 
h) Declaració responsable conforme si resulta adjudicatari del contracte procedirà a 

formalitzar les següents pòlisses d’assegurances: 
 

h.1  Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb uns capitals mínims de 
600.000 euros per sinistre i 150.000 euros per víctima com a requisit previ a la 
formalització del contracte. 

 
h.2   Pòlissa d’assegurança “multirisc” que cobreixi en cada moment el valor real de 

mercat de la piscina coberta i les seves instal·lacions, les dues pistes de pàdel i 
les instal·lacions de la piscina d’estiu, amb una clàusula específica de declarar 
beneficiari l’Ajuntament de l’Arboç en cas de sinistre. 

 
h.3  Pòlissa d’assegurança per accidents específica per aquelles activitats que 

l’adjudicatària organitzi directament, la còpia de les quals s’haurà de fer arribar 
a l’Ajuntament abans de l’iniciat de l’activitat, així com d’altres que es puguin 
legalment requerir. 

 
i)  Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 

i.1 Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb compliment, si s’escau, 
disposa la clàusula anterior. 

 
i.2 Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o 

apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les 
obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació 
dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de 
cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal, 
cas de resultar adjudicataris. 

 
i.3 Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. 

Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva 
constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat. 

 
j) Certificat expedit per la delegació d’Hisenda de reconeixement d’entitat o establiment 

de caràcter social, si s’escau. 
 
Si els anteriors document es presenten mitjançant fotocòpies, hauran de ser 
legitimades per notari o compulsades amb el seu original pel funcionari amb habilitació 
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de caràcter nacional de la corporació municipal. 
 
SOBRE «2» PROPOSICIÓ DE GESTIÓ 
 
A l’anvers hi ha de figurar la inscripció següent: “SOBRE NÚMERO 2: Documentació 
tècnica per a participar en la licitació de la gestió i explotació del servei públic de 
piscina municipal i altres activitats de l’Arboç”. 
 
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor 
sota la presentació dels projectes enunciats en la Clàusula novena apartats 2, 3, 4 i 5. 
 
A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin 
constar els document inclosos, ordenats numèricament. 
 
SOBRE «3»: PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 
A l’anvers hi ha de figurar la inscripció següent: “SOBRE NÚMERO 3: Documentació 
econòmica per a participar en la licitació de la gestió i explotació del servei públic de 
piscina municipal i altres activitats de l’Arboç”. 
 
a) Proposició econòmica. 
Es presentarà conforme al model següent: 
«En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º_________, en 
representació de ___________________, amb CIF n.º___________, assabentat de 
l’expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de/d’ ___________ per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província n.º ___, de data _______, i 
en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 
contracte i l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a 
terme l’objecte del contracte per l’import de/d’ _________________ euros més l’Impost 
sobre el Valor Afegit. 
____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 
Signatura del licitador, 
Signatura: _________________». 
 
CLÀUSULA VUITENA. Garantia provisional 
 
No s’exigeix. 
 
CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’adjudicació 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà als criteris d’adjudicació següents: 
 
1. Millora de la subvenció a l’explotació assumida per l’Ajuntament. – fins 30  punts.  

 
Es valorarà amb un punt per cada 100 € de reducció de la subvenció a l’explotació 
inicial de 13.500 €, IVA Inclòs. La màxima puntuació s’aconseguirà amb una 
proposta de cànon de 10.500 €, IVA inclòs.  
 

2. Programa esportiu i de serveis – fins a 30  punts.  
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Caldrà proposar millores en relació a les activitats esportives del programa esportiu 
que figura com a annex IV en el plec de prescripcions tècnics. S’entendran com a 
millores valorables: 

 
• Foment de la natació escolar.  
• Millores socials mitjançant l’oferiment de descomptes i carnets socials.  
• Recolzament a les persones discapacitades. 
• Millores en propostes de dinamització de l'espai en funció de la tipologia 

d'usuari i coneixement de la tipologia dels usuaris i de les entitats del municipi: 
oferta cultural i de tallers, activitats infantils, etc. 

• Aquelles que impliquin la millora qualitativa o quantitativa de les activitats 
esportives ja existents en el projecte de gestió. 

• La proposta d’activitats esportives diferents de les establertes en el projecte de 
gestió que siguin innovadores, d’actualitat, i que propiciïn la captació de nous 
abonats. 

 
3. Proposta d’inversions per l’adequació i millora de les instal·lacions i serveis – fins a 

25 punts. 
 
La proposta es desglossarà amb 15 punts piscina coberta, 5 punts piscina d’estiu i 
5 punts pistes pàdel  
 
Els valoraran en aquest punt les inversions, realitzades que millorin algun 
d’aquests punts: 
 

• Millores que permetin augmentar la capacitat esportiva de les instal·lacions. 
• Millores que millorin l’eficiència energètica. 
• Millores de recursos i equipaments auxiliars. 
• Millores en els usos de les instal·lacions. 
• Millores estètiques o funcionals: Millores que resultin significatives des del punt 

de vista del servei que es duu a terme com de la dinamització de l'espai, així 
com a actuacions o propostes que millorin l'espai des d'un punt de vista de 
gaudi, benestar i comoditat de l'usuari i dels veïns. 
 

4. Inversió anual de reposició i millora dels elements mobles i de l’immobilitzat a 
realitzar de 9.000 €, prèvia autorització per part de l’Ajuntament – fins a 10 punts.  
 

Es valorarà amb un punt per cada 200 € que s’incrementi la proposta inicial de 
9.000 €. La màxima puntuació s’aconseguirà amb una proposta d’inversió anual de 
11.000 €. 
 

5. Experiència en la gestió d’altres piscines – fins a 5 punts.  
 
CLÀUSULA DESENA. Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació estarà integrada pels membres següents: 
 
• President, el president de l’Ajuntament o en qui delegui 
• El regidor d’Hisenda 
• El regidor d’Esports 
• La Secretària-Interventora actal de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
• El portaveu de cada un dels grups municipals representats a l’Ajuntament 
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• Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari adscrit al departament de 
Secretaria o en qui delegui. 

 
En qualsevol moment del procés de licitació o adjudicació, el President podrà demanar 
la presència i l’assessorament d’altres tècnics municipals o experts independents. 
 
Per a la valoració dels punts que depenen d’un judici de valor, s’encarregarà un estudi 
previ a una Mesa Tècnica composada per tècnics i persones vinculades en l’àmbit 
objecte del concurs.  
 
CLÀUSULA ONZENA. 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 prerrogatives següents: 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 
 
CLÀUSULA DOTZENA.  Obertura de proposicions 
 
La Mesa de Contractació, que es reunirà a partir del desè dia hàbil després de la fi del 
termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació sobre 
núm. 1. Si s’observessin defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini de tres 
dies hàbils per a esmenar-los. Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de 
contractació podran recollir dels empresaris, aclariments sobre els certificats i 
documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que 
hauran de presentar-se en un termini no superior de cinc dies naturals, sense que 
puguin presentar-se després d’haver-se declarat admeses les ofertes. 
 
En el cas que s’hagi comunicat la presentació per correu, s’ajornarà l’obertura fins la 
recepció de la mateixa, anunciant-se el dia en el tauler d’anuncis i amb el límit del desè 
dia natural següent a l’expiració del termini de presentació.  
 
Posteriorment i dintre del termini màxim d’un mes a comptar des de la data de 
finalització del termini per a la presentació de les ofertes, la Mesa de contractació 
procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre número 2, excepte el de les 
proposicions rebutjades, i tot seguit remetrà el contingut del mateix als tècnics 
municipals corresponents per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són qualificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.  
 
CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de documentació 
 
Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació 
assignada als criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a 
l’obertura dels sobres «3». 
 
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor 
(Sobre «2») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «3»), la Mesa 
de Contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
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Resolució d’empat de les proposicions:  
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses 
licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per 
aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en 
la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 
percentatge mínim establert legalment, sempre que les seves proposicions igualin en 
els seus termes a la més avantatjosa.  
 
Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una 
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla. 

 
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del 
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia 
convocatòria.  
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent 
en què rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar 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’allò, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagi 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 CATORZENA. Garantia definitiva 
 

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa acreditarà la 
constitució de la garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
 
Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents: 
 
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 
els valors 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 sortir efectes, 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 estableixen les normes de 
desplegament 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 es dipositarà 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 s’ha de 
lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del 
termini de garantia i el compliment satisfactori del 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 QUINZENA. Ofertes amb valors anormals o de sproporcionats 
 
En funció del que preveu l’article 152 del TRLCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, 
que les ofertes es consideren, en principi, desproporcionades o anormals respecte a 
l’oferta econòmica, s’aplicarà l’art. 85 del RLCAP. 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal 
o desproporcionada, la mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que 
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar 
si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per 
contra, l’oferta no resulta anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de 
contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de 
correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre 
la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un 
termini de deu dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per 
presentar les justificacions per escrit.  
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 
exclosa del procediment.  
 
Si la mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat , o bé, en cas contrari, el seu rebuig.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, 
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral.  
 
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del contracte 
 
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte 
dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 
 
En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. 
 
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà 
simultàniament en el perfil de contractant. 
 
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador 
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 
d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents: 
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- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per 
les quals s’ha desestimat la seva candidatura. 

- Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma 
resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. 

- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 
proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb 
preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat 
admeses. 

- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal 
procedir a la seva formalització. 

 
CLÀUSULA  DISSETENA. Obligacions amb el personal 
 
La nova concessionària haurà de subrogar el personal de l’anterior concessionària, 
adscrit de forma permanent i directa a la instal·lació i els seus serveis, que s’està 
licitant. 
 
S’aplicarà estrictament allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors en 
matèria de successió d’empresa. 
 
A l’Annex VIII. Personal del plecs de prescripcions tècniques pel contracte de gestió 
integral del complex esportiu de l’Arboç, es detalla la relació de personal, la jornada 
laboral i el sou brut.  
 
L’adjudicatària, d’acord amb la normativa laboral vigent, formalitzarà els contractes 
laborals escaients amb el seu personal. L’Ajuntament és aliè a qualsevol vincle o 
dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb el personal del 
concessionari. 
 
Igualment, l’empresa complirà quantes obligacions disposin la legislació vigent en 
matèria fiscal, administrativa, laboral i social. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes 
obligacions no implicarà cap responsabilitat per l’Ajuntament, sense perjudici de les 
accions que aquest pugui adoptar  
 
En matèria de condicions de treball (horaris, vacances, permisos, etc.), serà 
l’adjudicatària qui imposarà les normes i, en cap cas, les relacions laborals que 
estableixi l’adjudicatària suposaran cap dependència respecte l’Ajuntament de l’Arboç. 
 
Altrament l’Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment, els documents o 
certificats escaients que acreditin  la situació laboral de tots els treballadors adscrits a 
la concessió. 
 
El contractista proposarà una persona, amb competència tècnica i capacitat suficients 
per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del 
contracte, als efectes de ser l’interlocutor tècnic del contractista en relació els serveis 
objecte de la concessió i de ser designat director de les instal·lacions amb les funcions 
reglamentàries assignades. 
 
De conformitat amb el marc legal sobre Prevenció de Riscos Laborals, als efectes de 
garantir la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als 
seus treballadors, l’adjudicatària haurà d’informar i aportar a l’Ajuntament tota la 
documentació dels elements que s’indiquen a continuació així com de les 
modificacions o actualitzacions que es produeixin: 
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- Modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa adoptada. 
- Avaluació de riscos. 
- Planificació de l’activitat preventiva. 
- Pla d’acció. 
- Informació sobre els riscos facilitada als treballadors. 
- Formació sobre els riscos facilitada als treballadors. 
- Assegurança de cobertura de les contingències professionals (accidents de treball i 

malalties professionals). 
 

Així mateix, i en tant que l’activitat es desenvoluparà en un edifici de titularitat pública 
municipal, l’Ajuntament haurà de comunicar als treballadors de l’adjudicatària el Pla 
d’Emergència de l’edifici i facilitar-ne una còpia al concessionari. 
 
CLÀUSULA  DIVUITENA. Formalització del contracte  
 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze dies 
hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest 
document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a 
càrrec seu les despeses corresponents. 
 
CLÀUSULA  DINOVENA. Drets i obligacions 
 
A) Obligacions del Contractista 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents: 

- Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a 
utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes i mitjançant 
l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica compresa en les 
tarifes aprovades. 

- Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, 
sens perjudici dels poders de policia que s’atribueixen a l’administració.  

- Indemnitzar pels danys que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany 
sigui produït per causes imputables a l’Administració. 

- Respectar el principi de no-discriminació per raó de nacionalitat, respecte a les 
empreses d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord 
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, en els 
contractes de subministrament conseqüència de la gestió de serveis públics. 

- Percebre dels usuaris del servei les tarifes aprovades per l’Administració 
concedent per la gestió i explotació del servei. 

- Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de 
riscs laborals. 

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per a això, aquesta obligació es 
considera essencial. (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). 

- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
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Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per als supòsits de 
subcontractació. 

- El contractista està obligat al compliment de les ordres derivades de 
l’Ajuntament amb motiu d’utilització dels elements objecte de la concessió en 
cas d’urgència o d’ús puntual i concret, així com possibles convenis amb 
tercers, sense perjudici de que, en el cas de que afecti a les remuneracions 
pactades amb l’adjudicatari aquest tingui dret a la compensació proporcional 
que s’acordi. 

- El contractista està obligat a controlar els accessos de totes les instal·lacions, 
així com la gestió i explotació dels serveis complementaris. 

- Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i 
impostos de l’anunci o anuncis licitació i adjudicació, així com qualssevol altres 
que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia 
que aquestes assenyalin.  
 

B) Obligacions de l’Administració 
- Posar a disposició del contractista els mitjans necessaris per a la prestació del 

servei. 
- Si l’Administració no fes efectiva al contractista la contraprestació econòmica o 

no lliurés els mitjans auxiliars a què es va obligar en el contracte dins dels 
terminis previstos en aquest i no procedís a la resolució del contracte o no la 
sol·licités el contractista, aquest tindrà dret a l’interès de demora de les 
quantitats o valors econòmics que aquells signifiquin, de conformitat amb allò 
que estableix l’article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
CLÀUSULA  VINTENA. Reversió 
 
Quan finalitzi el termini contractual, el servei revertirà a l’Administració, i el contractista 
ha de lliurar les obres i instal·lacions a què estigui obligat d’acord amb el contracte i en 
l’estat de conservació i funcionament adequats. 
 
Durant un període de tres mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament adoptarà les 
disposicions adreçades a que el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions 
convingudes. 
 
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Execució del contracte 
 
El contractista està obligat a organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció a les 
característiques establertes en el contracte i dins dels terminis assenyalats en aquest. 
 
En tot cas, l’Administració conservarà els poders de policia necessaris per assegurar el 
bon funcionament dels serveis de què es tracti. 
 
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Modificació del contracte  
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic i quan es justifiqui 
suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, 
estableixen els art. 107 i 282 del TRLCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per 
a l’empresa contractista.  
 
D'acord amb l'art. 9 del DL 3/2016, els contractes es podran modificar quan sigui 
necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el 
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contractista per raons econòmiques o tècniques, o perquè una nova adjudicació pugui 
generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a 
l'Ajuntament. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una modificació per aquesta 
causa serà del 50% del valor inicial del contracte.  
 
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que 
l'Ajuntament hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació. 
 
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Règim sancionador 
 
Les infraccions en què pugui incórrer l’adjudicatària en el compliment de les 
obligacions del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus. 
 
Tindran la consideració de faltes molt greus: 
 

• Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a 20 dies.  
• La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment 

gravíssim de les condicions establertes. 
• L’incompliment molt greu de les obligacions laborals i de Seguretat social amb el 

seu personal. 
• L’incompliment molt greu de les obligacions fiscals relatives a la  prestació del 

contracte. 
• La cessió, sots- arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o la 

paralització no justificada de la prestació del servei per un període superior als deu 
dies. 

• La desobediència reiterada (més de dues vegades) a les ordres escrites de 
l’Ajuntament, relatives a l’execució del contracte.  

• La no utilització dels recursos tècnics, humans, econòmics, etc. Ofertats 
• L’incompliment molt greu de les obligacions de conservació i de substitució dels 

elements materials del servei, així com l’incompliment de les obligacions d’inversió 
anual previstes en aquest plec i en l’acord d’adjudicació. 

• Manca de subscripció o de vigència de les pòlisses d’assegurances que 
l’adjudicatària té l’obligació de concertar, després que l’Ajuntament hagi requerit 
expressament la subsanació de la deficiència. 

• Qualsevol  actuació que afecti la seguretat de les instal·lacions i dels/de les 
usuaris/es. 

• L’incompliment gravíssim o reiterat de les previsions establertes sobre admissió de 
persones usuàries i tarifes o preus a càrrecs d’aquestes. 

• La negativa de l’adjudicatària a complimentar els requeriments d’informació que 
l’Ajuntament li formuli, i l’incompliment molt greu o reiterat de les obligacions 
d’informació ja establertes amb caràcter general en aquest plec. 

• Concórrer  en el període d’un any,  tres  o més faltes greus. 
 
Tindran la consideració de faltes greus: 
 
• El tracte incorrecte vers les persones usuàries. 
• La paralització o interrupció no justificada de la prestació de servei , quan no s’hagi 

de qualificar com a molt greu. 
• Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions parcials que 

no impliquin depeses a càrrec de l’adjudicatària. 
• Irregularitats en la prestació del servei, d’acord amb les condicions fixades en el 

contracte . 
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• La desatenció en la instal·lació que provoqui un increment injustificat en els 
consums energètics o els recursos hídrics. 

• La imposició de sancions per part d’altres Administracions Públiques a 
conseqüència de la responsabilitat de l’adjudicatària com a gestora del servei. 

• Incompliment dels  objectius de gestió específics,  acordats amb l’Ajuntament. 
• Qualsevol infracció inclosa en l’apartat de faltes molt greus, quan per les 

característiques i l’abast de la conducta aquesta no s’hagi de considerar 
objectivament com a gravíssima o molt greu, sinó únicament com a greu. 

• Defectes greus en la observació i manteniment dels elements de la instal·lació. 
• Incompliments quant al nombre i capacitat del personal adscrit al servei, sempre 

que aquest incompliment no causi un trastorn gravíssim en la prestació. 
• La cessió  a tercers de dades de les persones usuàries, sense el seu consentiment 

exprés. 
• Concórrer en el període d’un any, tres o més faltes lleus. 

 

Tindran la consideració de falta lleu totes les altres infraccions de l’adjudicatària no 
previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en 
el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu del servei. Si aquest perjudici fos 
superior la falta es podrà considera com greu o molt greu. 
 
En funció de les infraccions s’aplicarà la següent relació de sancions: 
 
• Les infraccions lleus seran sancionades amb amonestació o amb una multa de 100 

a 1.000 €. 
• Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 1.001 a 6.000€. En cas de 

pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió adequada, la sanció de 
multa podrà compatibilitzar-se amb la intervenció del servei durant el temps que es 
decideixi, amb un màxim de vuit mesos, sempre que no s’acordi la rescissió del 
contracte. 

• Les faltes molt greus es sancionaran amb multa de  6.001 a 20.000€ i/o amb la 
resolució del contracte i la incautació de la garantia constituïda  i la indemnització  
dels danys que s’hagin produït. 

 
En cap cas l’import de les multes podrà ser inferior al benefici que l’adjudicatària hagi 
pogut obtenir amb la seva infracció. Amb independència de la sanció corresponent, 
l’adjudicatària indemnitzarà a l’Ajuntament sempre que aquest últim hagi de suplir les 
funcions de la gestora indirecta per mitjans propis o aliens. 
 
La imposició de sancions a l’adjudicatària  no requerirà l’observança  del procediment 
administratiu sancionador establert amb caràcter general per la legislació, però caldrà 
atorgar al contractista el dret d’audiència i el de proposició de prova durant un termini 
de deu dies. En el cas d’imposició de sancions pecuniàries, el seu import haurà de ser 
satisfet dins d’un termini màxim de quinze dies. 
 
La comissió de seguiment podrà emetre la seva valoració de les faltes, i en tot cas, es 
podrà utilitzar el servei de mediació de consum que correspongui amb la finalitat de 
que un tercer pugui avaluar la falta. 
 
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Resolució del contracte 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i 
en els fixats en els articles 223, amb excepció dels supòsits contemplats en les lletres 
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d) i e); i en els establerts en l’article 286 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l’Administració, en el qual excedeixi l’import de la garantia. 
 
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Règim jurídic del contrac te 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà per allò que estableixi aquest Plec, i en tot el que aquest no preveu, 
serà d’aplicació 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 desplega 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 en tot 
allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 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 el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 
controvèrsies que se suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb 
allò que disposa 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. 
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