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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA DE TEIÀ, ALELLA I EL MASNOU, PROMOGUT PER LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS D’ALELLA, EL MASNOU I TEIA. 
 
 
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 1a.- OBJECTE DE LA CONCESSIÓ 
 
L’objecte del procediment és l’adjudicació en règim de concessió administrativa de la 
gestió i explotació del servei del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou, 
ubicada al c. Ernest Lluch, 41 al terme municipal de Teià, gestionat per la Mancomunitat, 
d’acord amb les clàusules econòmico-administratives, i el que s’estipula en el plec de 
prescripcions tècniques annex. 
 
CLÀUSULA 2a. - NATURALESA JURÍDICA I LLEI DEL CONTRACTE 
 
El contracte que es perfeccioni constituirà una concessió administrativa per a la gestió i 
l’explotació del Servei, d’acord amb l’article 253 a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, amb subjecció al Plec de clàusules econòmico-
administratives i al Plec de prescripcions tècniques i a les millores ofertades que hagin 
estat acceptades per la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia 
i en allò que no estigui regulat, per: 
 
· Els preceptes sobre aquesta matèria continguts a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LBRL). 

· Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i les normes que la 
despleguin o complementin. 

· Els preceptes sobre gestió de serveis locals continguts al Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

· El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

. La llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya 

. Decret 94/1994, de 22 de març, de creació de la Xarxa d’Oficina de Turisme de 
Catalunya. 

· La normativa supletòria, estatal i autonòmica, en matèria de gestió indirecta dels 
serveis públics. 

 
El concessionari també està obligat a complir les ordenances i preus públics que li siguin 
d’aplicació i les instruccions que rebi de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis 
d’Alella, el Masnou i Teia, el qual podrà resoldre de la forma que estimi més convenient, 
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segons el seu judici, les qüestions rellevants que puguin presentar-se en l’execució del 
servei. 
 
CLÀUSULA 3a. - JURISDICCIÓ 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts sobre la interpretació, el compliment, efectes i 
extinció del contracte. 
 
El contractista se sotmet a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de la província de 
Barcelona per resoldre totes les incidències que puguin sorgir a conseqüència del 
compliment del contracte o de la seva interpretació. 
 
CLÀUSULA 4a .- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La interpretació del contracte al qual s’aplica aquest plec, així com la dels pactes i 
clàusules que hi són continguts i les del plec de prescripcions tècniques, correspondrà a 
la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, sense perjudici del 
tràmit obligatori d’audiència del contractista. Els acords que els òrgans de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia adoptin al respecte 
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. 
 
CLÀUSULA 5a .- DURADA DEL CONTRACTE 
 
La duració de la concessió és de QUATRE ANYS comptats a partir del dia de la signatura 
del contracte. 
  
L’ens concedent, esgotat el termini de la concessió, podrà imposar al concessionari una 
pròrroga forçosa. Aquesta pròrroga s’estendrà fins que un nou contractista o la mateixa 
corporació es facin càrrec del servei, sense que pugui excedir en cap cas de 6 mesos. 
 
L’establiment del termini de la concessió s’entén, en qualsevol cas, sens perjudici de la 
facultat municipal d’acordar el rescat o declarar la seva extinció per causa imputable al 
concessionari, de conformitat amb allò que preveuen el present plec i la legislació 
general d’aplicació a la concessió. 
 
CLÀUSULA 6a .- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
A) El contractista assumirà la gestió empresarial i la responsabilitat civil, laboral i fiscal 
que tingui causa en la instal·lació i gestió del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i 
El Masnou, havent d’assumir íntegrament tots els riscos de l’explotació del negoci. 
 
B) Retribució del contractista: El contractista tindrà dret al benefici de l’explotació de les 
instal·lacions del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou i del Celler Romà 
de Vallmora (Teià). La Mancomunitat aportarà els següents imports durant els anys de la 
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concessió per tal mantenir l’equilibri econòmic financer de la concessió: 95.250€ l’any 
2011, 95.000€ l’any 2012, 75.000€ l’any 2013 i 47.000€ l’any 2014. 
 
C) Cànon d’explotació a satisfer pel concessionari: el 20% del benefici d’explotació, 
d’acord amb l’informe de l’auditoria anual. 
 
D) Anualment, el concessionari, haurà de presentar els comptes tancats a data 1 de 
desembre, acompanyat de TC1 i TC2 pel que fa a la justificació de la despesa de personal, 
així com la resta de factures amb segell de la seva comptabilitat i detall sobre el 
pagament de les mateixes, per tal que la Mancomunitat pugui fer front a la justificació 
de la subvenció recollida en el conveni entre del Departament d’Innovació, Universitat i 
Empresa i els ens locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística, de data 9 de 
novembre de 2010. 
 
E) El concessionari haurà d’aportar auditoria anual, a realitzar per empresa/professional 
independent amb el vistiplau de l’Ajuntament, en relació als comptes presentats per 
l’empresa al Registre Mercantil, en data no posterior a l’1 de juliol de l’exercici següent. 
 
 
CLÀUSULA 7a.- RESPONSABILITAT DEL CONCESSIONARI I COBERTURA DE RISCOS 
 
El contractista assumirà la plena responsabilitat civil pels danys i perjudicis que es causin 
a qualsevol persona física o jurídica, que siguin conseqüència directa o indirecta de 
l’execució del contracte o del seu incompliment, de l’estat i ocupació dels immobles 
adscrits al servei i del funcionament de les instal·lacions, garantint en tot cas que 
queden cobertes les responsabilitats originades per accions o omissions del personal 
respecte dels usuaris.  
 
A aquest efecte, s’obliga a tenir contractada una assegurança. Així mateix el 
concessionari haurà de contractar una assegurança que garanteixi. l’edifici del CAT, les 
seves instal·lacions i equipaments, per un capital mínim de cobertura per al continent i 
per al contingut de 600.000€. 
 
Quant a la responsabilitat per accidents, el concessionari haurà de subscriure una 
assegurança d’accidents que comprengui tots els usuaris i tot el personal durant la 
totalitat del temps de funcionament, que inclourà l’autolesió. Amb caràcter previ a la 
formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar a la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia una fotocòpia legitimada o 
confrontada de les pòlisses, de les condicions particulars i generals que regulin les 
assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i mantindrà anualment 
actualitzada aquesta documentació tot aportant la còpia del pagament realitzat 
 
El concessionari haurà de tramitar al seu càrrec les autoritzacions i legalitzacions que 
exigeixi el compliment de l’objecte concessional. 
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El concessionari haurà d’aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a 
la perfecta realització del servei. La infracció de la legislació sobre Seguretat Social, 
relacions laborals i dels convenis col·lectius aplicables a la plantilla adscrita al servei 
objecte de la concessió, constituirà causa d’extinció de la concessió, per incompliment 
del concessionari. 
 
 
CAPÍTOL II – TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
CLÀUSULA 8a .- PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
La gestió i explotació del servei s’adjudicarà per procediment obert, de conformitat amb 
el que disposen els articles 122, 141 i següents de Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i art. 234 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’adjudicació recaurà en el licitador que en el seu conjunt faci la proposició més 
avantatjosa, tenint en compte els criteris establerts en aquests plecs, sense atendre 
exclusivament el seu preu. 
  

CLÀUSULA 9a. - PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
L’anunci de la licitació es publicarà en el BOP, en el DOGC i en dos dels diaris de màxima 
circulació de la província de Barcelona, essent a càrrec de l’adjudicatari totes les 
despeses derivades dels esmentats anuncis. 
 
CLÀUSULA 10a. - CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Estan capacitats per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i acrediten solvència econòmica, 
financera i tècnica en els termes dels articles 43 i següents de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, i no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que enumera l’article 49, 
com a prohibitives per a contractar. 
 
L’Ajuntament podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment 
amb aquesta finalitat (sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura 
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació), les quals respondran solidàriament davant 
l’ la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, davant la qual es 
nomenarà un representant únic. 
 
CLÀUSULA 11a. - PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
Les proposicions per optar al procediment es presentaran a la Secretaria de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, situat a la Plaça de 
l’Ajuntament, 1 d’Alella, durant el termini de 15 dies naturals (si l’últim dia de la 
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presentació de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà fins el següent 
dia hàbil) a partir de la darrera publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de la Província, de les 9 a les 14 hores, 
en la forma següent: 
 
Sobre núm. 1 - Un sobre tancat a l’anvers del qual es farà constar: 
“Documentació i referències per optar a la licitació per a la gestió i explotació del Centre 
d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou, presentada per..............................” 
 
En ell s’inclourà la documentació següent: 
 
1. Fotocòpia compulsada del D.N.I del firmant de la proposició econòmica. 
 
2. Escriptura de Poder, cas d’actuar en representació d’una altra persona, bastantejat per 
lletrat funcionari públic. 
 
3. Si el licitador és una societat mercantil, escriptura de constitució o posterior 
modificació de la mateixa inscrita en el registre mercantil. 
 
En el supòsit d’actuar en representació d’una empresa no espanyola d’un estat membre de 
la comunitat europea o d’una empresa estrangera no comunitària haurà d’adjuntar-se la 
documentació prevista per a cada supòsit en els articles 44 i 47 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre. 
 
4. Fotocòpia del darrer rebut de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 
 
5. Declaració responsable del proposant de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
sense perjudici de què la justificació acreditativa de tal requisit pugui exigir-se abans de 
l’adjudicació en el cas que vagi a resultar adjudicatari del contracte. 
 
6. Declaració jurada de no trobar-se inclòs en cap dels supòsits de prohibició per 
contractar, previstos a l’article 20 del RDL 2/2000 de 16 de juny. 
 
7. Per les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols de qualsevol tipus, per a totes les incidències que, de manera directa 
o indirecta, puguin derivar-se del contracte, amb renúncies, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. 
 
8. Solvència financera.- La solvència financera s’acreditarà pel mitjà següent: 
 

• Declaració sobre el volum global de negocis referit a l’últim exercici disponibles 
segons la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa. La solvència 
econòmica s’entendrà acreditada per aquells licitadors, el volum de la facturació 
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anual dels quals sigui igual o superior a 35.000,00 euros, durant l’últim any. S’hi 
ha d’acompanyar la documentació acreditativa pertinent. 

 
9. Solvència tècnica i professional.- La solvència tècnica i professional s’acreditarà pels 
mitjans següents: 
 
a) Relació dels serveis executats en el curs dels dos últims anys, avalada per declaració 
responsable de bona execució. Aquesta declaració responsable haurà d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució dels serveis i es precisarà si es van fer segons les regles per 
les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme. 

b) Declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècniques, tant si estan integrades a 
l’empresa com si no, dels quals l’empresa disposa per a l’execució acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents. 

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en 
particular, del responsable o responsables dels serveis. 

d) Declaració on s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposarà 
per a l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte. S’hi ha d’acompanyar la 
documentació acreditativa pertinent. 
 
10. Declaració responsable fent avinent que el licitador subscriurà una pòlissa 
d’assegurança per danys a l’edifici del CAT i instal·lacions i béns mobles que s’hi 
continguin i responsabilitat civil per la gestió del servei que, com a mínim haurà de 
cobrir: danys, desperfectes, incendi, robatori i danys personals causats a treballadors, 
visitants i usuaris del CAT. 
 
11. Certificació expedida per l'òrgan de direcció o representació de l'empresa licitadora, 
que acrediti que en els seus òrgans de govern o administració no figura cap de les 
persones a les que fa referència la Llei 53/84, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats 
del personal de les Administracions Públiques, la Llei 12/1995, d'11 de maig, 
d'incompatibilitats d'alts càrrecs de l'administració, ni cap persona que ocupi càrrecs 
electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. La 
prohibició de contractar s'estén als cònjuges, persones vinculades amb anàloga relació de 
convivència afectiva i descendents de les persones esmentades sempre que en 
tinguin la representació legal. 
 
12. En substitució dels documents assenyalats en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6, les 
empreses podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia, Finances i Planificació, Rambla de 
Catalunya, 19-21, telèfons d’informació 93 316 22 44 i 93 316 2249), juntament amb una 
declaració responsable de la vigència de les dades queinclou. La presentació d’aquest 
certificat eximeix a l’empresa del lliurament material de la documentació que acredita la 
personalitat jurídica, la capacitat per contractar d’acord amb l’article 72 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, l’alta de l’IAE, el pagament del darrer rebut i la representació, segons es preveu a 
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l’article 1 del Decret 323/1998, d’1 de desembre, de creació del Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els documents a què es refereix l’anterior apartat, poden presentar-se per fotocòpia, 
sempre que s’acompanyi amb l’original, als efectes de la seva compulsa per la Secretaria 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 
 

 
Sobre núm. 2 - Un altre sobre tancat que portarà al seu anvers la menció següent: 
“Proposta relativa als criteris que depenen d’un judici de valor per optar a la licitació 
pera a la gestió i explotació del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou, 
presentada per ...................................”. 
 
S’hi inclouran les propostes relatives als criteris que depenen d’un judici de valor, 
clàusula 13a A) d’aquest Plec. 
 
En aquest sobre, els licitadors inclouran el projecte tècnic i econòmic de prestació del 
servei, conforme al del plec de prescripcions tècniques i tots els altres documents que 
permetin fer la valoració a la que es refereix la clàusula 13 A), amb fotocòpia dels 
corresponents justificants, en el seu cas. Els mitjans materials per adscriure al servei a 
més dels que contemplen els plecs, hauran de ser valorats econòmicament pel licitador, 
amb aportació dels corresponents catàlegs. Els mitjans personals per adscriure al Servei a 
més dels que contemplen els Plecs, hauran de ser determinats pel licitador amb indicació 
del nombre d’hores de presència d’aquest personal. 
 
 
Sobre núm. 3 - Un altre sobre tancat que portarà al seu anvers la menció següent: 
“Proposta relativa als criteris avaluables de forma automàtica per optar a la licitació per 
a la gestió i explotació del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou”, 
presentada per ............................” 
 
S’hi inclouran les propostes relatives als criteris avaluables de forma automàtica, clàusula 
13a B) d’aquest Plec, segons el següent model: 
 
El Sr./La Sra......................................... amb NIF núm. ...................... en nom propi, 
(o en representació de l’empresa, CIF núm. .................., domiciliada a ................. 
carrer .................... núm. .......), assabentat/da de l’anunci de concurs de la gestió i 
explotació del Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i El Masnou, i de les clàusules 
administratives i del plec de prescripcions tècniques que regeixen l’esmentada licitació, 
manifesta que accepta íntegrament les esmentades clàusules i es compromet a la 
prestació del servei, amb les següents condicions: 
 

- Cànon a satisfer a la Mancomunitat:  ..............% del benefici d’explotació (mínim 
el 20%). 
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- Import a satisfer per la Mancomunitat per a mantenir l’equilibri econòmic financer 
de la concessió: 

- Any 2011 ...............€ (màxim 95.250€) 
- Any 2012 ...............€ (màxim 95.000€) 
- Any 2013 ...............€ (màxim 50.000€) 
- Any 2014 ...............€ (màxim 25.000€) 

 
 
CLÀUSULA 12a.- MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PLIQUES 
 
La Mesa de contractació estarà integrada de la manera següent: 
 
President: - El president de la Mancomunitat o el conseller en qui delegui. 
 
Vocals:  - Els vice-presidents de la Mancomunitat o consellers en qui deleguin. 

- El secretari de la Mancomunitat 
- L’interventor de la Mancomunitat 
- Dos tècnics de la Mancomunitat 
- Un representant de la Direcció General de Turisme 

 
Secretari: - Un funcionari de la Mancomunitat designat pel secretari general de la 

mateixa. 
 
OBERTURA DELS SOBRES 
 
L’obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc en acte no públic a les 13 hores del dia natural 
següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és 
festiu o dissabte, el primer dia hàbil següent.  
 
La Mesa declararà admeses aquelles proposicions que compleixin els plecs de clàusules, i 
excloses les que tinguin algun defecte que no es pugui esmenar. Tanmateix, si s’hi 
observen defectes o omissions esmenables, ho comunicarà als licitadors afectats perquè 
els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un termini no 
superior a tres dies hàbils. D’acord amb l’article 22 RGLCSP, la Mesa podrà sol·licitar a 
l’empresari els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o 
requerir-lo perquè en un termini de cinc dies naturals en presenti de complementaris.  
 
L’obertura del sobre núm. 2 tindrà lloc a la Sala d’actes de la Mancomunitat, a les 13 
hores del dia natural que en faci sis o, si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil 
següent, comptat a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de 
proposicions.  La Mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà el sobre 2 
en acte públic, considerant-s’hi citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula. 
 
S’invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè demanin 
les explicacions que considerin necessàries. 
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Si s’hagués  anunciat la presentació de proposicions per correu i tinguin entrada a la 
Mancomunitat dins els deu dies següents a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes, es comunicarà als licitadors la data de l’acte d’obertura. 
  
L’obertura del sobre núm. 3 tindrà lloc a la Sala d’actes de la Mancomunitat, a les 13 
hores del dia natural que en faci deu o, si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil 
següent, comptat a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de 
proposicions. La Mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà el sobre 3 
en acte públic, considerant-s’hi citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula.   
 
Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s’ordenarà l’arxiu, sense obrir-
los, dels sobres núm. 2 i 3 corresponents a les proposicions rebutjades. 
 
S’invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè demanin 
les explicacions que considerin necessàries. 
 
CLÀUSULA 13a.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La valoració del projecte tècnic presentat s’efectuarà conformement els següents criteris: 
 
A) Criteris que depenen d’un judici de valor. Sobre núm. 2. 
 
1.- Millores en la proposta de gestió del patrimoni cultural de Parc Arqueològic a traves 

d’actes de difusió cultural, creacions de xarxes d’equipaments i recursos culturals i 
visites guiades, fins a 5 punts. 

2.- Millores en la proposta i organització del servei de degustació i venda de productes 
d’artesania, fins a 5 punts. 

3.- Millores a l’organització dels serveis, fins a 4 punts, efectuant la seva valoració 
segons es determina en els següents tres apartats: 

a) Ampliació dels horaris d’obertura del CAT, fins a 1 punts. 

b) Mitjans personals de què disposi el licitador per adscriure al servei, a més dels que 
contemplen els plecs de prescripcions tècniques, fins a 1 punts. 

c) Proposta transversal de gestió, fins a 2 punts. 

4.- Millores en la proposta de promoció (programes de difusió i plans de comunicació), 
fins a 3 punts. 

5.- Millores en l’oferta d’activitats didàctiques, fins a 3 punts. 

6.- Millores en la proposta de l’ús de noves tecnologies, fins a 3 punts. 

7.- Millores en la proposta de seguiment del projecte científic i foment de les 
publicacions, fins a 1 punt. 

8.- Millores en la proposta de gestió de la sala polivalent, fins a 1 punt. 
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B) Criteris avaluables de forma automàtica. Sobre núm. 3. 
 
1.- Increment del percentatge del cànon d’explotació establert en la clàusula 6a 

“Condicions Econòmiques”, lletra C). Fins a 15 punts. 
 
 Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts, a l’oferta que tingui el percentatge 

més alt valorant-se les restants de manera proporcional a aquesta. 
 
2.- Reducció dels imports a satisfer per la Mancomunitat per mantenir l’equilibri financer 

establerts en la clàusula 6a “Condicions Econòmiques”, lletra B). Fins a 15 punts. 
 
 Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts, l’oferta que contingui la menor 

aportació econòmica per part de la Mancomunitat, valorant-se les restants de manera 
proporcional a aquesta. 

 
 
CLÀUSULA 14a.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 
perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut el 
requeriment, presenti els documents que se li requereixin en els termes previstos en la 
documentació contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius 
de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, sempre que els dits documents no constin actualitzats al Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir-
la de forma directa; i d’haver constituït la garantia definitiva corresponent. 
 
Els corresponents certificats es podran expedir per mitjans previstos en l’art. 135.2 de la 
LCSP. 
 
Durant el mateix termini, caldrà que la Secretaria de l’Ajuntament d’Alella validi la 
documentació que acrediti la representació i les facultats de l’adjudicatari, llevat que 
estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es requerirà la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre els cinc dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació (art. 135.3 de la LCSP). 
 
L’adjudicació es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del 
contractant, segons el previst en l’art. 135.4 de la LCSP. 
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CLÀUSULA 15a.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
La garantia definitiva serà d’import 22.500,00 € i podrà constituir-se en qualsevol de les 
formes que assenyalen les disposicions legals vigents. 
 
CLÀUSULA 16a.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins 
el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’adjudicació als licitadors (art. 149.3 de la LCSP). 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
 
CAPÍTOL III- RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS. ASPECTES JURÍDICS 
DE LA CONCESSIÓ 
 
CLÀUSULA 17a- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
Si sorgeixen discrepàncies interpretatives entre la Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis d’Alella, el Masnou i Teia i el contractista respecte al contracte, les resoldrà la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia amb caràcter 
immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la 
legislació vigent li confereix. 
 
Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant un escrit presentat al 
Registre General de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia 
i, transcorreguts 15 dies hàbils sense que hi hagi hagut resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la petició. 
 
 
 
CAPÍTOL IV – EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
CLÀUSULA 18a.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 
 
Són obligacions del concessionari les concernents a l’exacta prestació i dotació dels 
serveis objecte del contracte en general, les que s’especifiquen en aquests Plecs; les 
establertes als article 255 i 256 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, i a l’article 235 del 
ROAS, i les especials, que segueixen: 
 
a) Prestar els serveis amb precisió i seguretat i ininterrompudament, en la forma prevista 
en aquests Plecs i sotmetre’s a les instruccions que li dicti la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, d’acord amb les seves facultats. 
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b) El compliment de les disposicions legals protectores del treball, de previsió, i de 
seguretat social, en tots els seus aspectes i regulacions, quedant exempt la 
Mancomunitat contractant de qualsevol responsabilitat per incompliment d’aquestes 
normes i altres infraccions de caràcter laboral que es cometin pel contractista i al 
compliment de les seves obligacions tributàries. 

Cada any, el contractista haurà de presentar la liquidació a Hisenda de l’impost de la 
renda de les persones físiques (IRPF), si s’escau, la liquidació de les assegurances socials 
segellada pel banc, les pòlisses de responsabilitat civil actualitzades, l’impost sobre 
societats i els comptes inscrits al Registre Mercantil. 

c) No alienar ni gravar els béns afectes a la concessió. 

d) Exercir ell mateix la concessió, amb prohibició de cedir-la, arrendar-la o traspassar-la 
o subcontractar prestacions accesòries, llevat d’autorització explícita de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 

e) Presentar a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia tota 
la documentació que li sigui requerida relativa a la prestació dels serveis concedits. 

f) Serà responsable civil i administrativament davant la Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis d’Alella, el Masnou i Teia per les faltes que cometessin els seus treballadors, tant 
per danys produïts a tercers, a persones o a béns que pertanyin a particulars o a entitats 
públiques, sense perjudici de les sancions contractuals que poden ser imposades. 

g) Fer els treballs extraordinaris que se li encarreguin. El cost d’aquests serveis li seran 
abonats d’acord amb els preus unitaris vigents en cada moment. En cas d’inconcreció es 
pactaran preus contradictoris. 

h) L’empresa adjudicatària designarà la persona que serà responsable dels serveis davant 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 

i) El personal, material o instal·lacions adscrits a la concessió no podran fer cap 

tipus de serveis aliens a aquesta, excepte que ho requereixi o autoritzi la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, quan, a judici d’aquest, determinades 
circumstàncies ho aconsellin. 

j) En cas de vaga o tancament patronal, el concessionari s’obliga a posar a disposició de 
la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia tots els elements 
materials adscrits al Servei, és a dir, eines, maquinària, etc. I a fer-se càrrec, si fos el 
cas, del personal que fos assignat per a la continuació en la prestació del servei, 
entenent-se que seran a càrrec del concessionari les despeses ocasionades per aquest 
concepte. 

k) Mantenir les instal·lacions adscrites a la prestació del servei en bon estat de 
funcionament i de neteja. 

m) Vetllar pel control d’entrades i sortides de les persones a les instal·lacions durant 
l’horari de funcionament del servei. 

n) Sufragar les despeses següents: 
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a) Les de caràcter tributari que es desprenguin de l’activitat desenvolupada. 

b) Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta gestió de 
tots els serveis objecte de concessió, així com les millores socials que l’entitat 
acordi amb els treballadors. 

c) Les derivades de la contractació i ús dels serveis d’aigua, llum, gas i de les línies 
telefòniques que hi hagi a les dependències adscrites a la prestació del servei. Els 
contractes figuraran a nom de l’Ajuntament de Teià i domiciliats al compte corrent 
del concessionari. 

d) Les derivades del manteniment i neteja de la instal·lació. 

e) Qualsevol altra despesa que es derivi de l’explotació del servei. 

o) Les obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen a la 
Mancomunitat i les previstes en aquest plec de clàusules.  

 
Són drets del concessionari, a més a més dels previstos als articles 237 i 250 del ROAS: 
 
A) Percebre dels usuaris les tarifes que la Mancomunitat aprovi per accedir als serveis 
objecte d’aquesta concessió. 

B) Utilitzar els béns de domini públic que siguin necessaris pel funcionament del servei 
objecte d’aquest contracte. 
 
CLÀUSULA 19a.- POTESTATS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS 
D’ALELLA, EL MASNOU I TEIA 
 
La Mancomunitat tindrà, a més de les previstes als articles 238 i 248 del ROAS les 
següents potestats: 
 

A) Reordenar discrecionalment el servei concedit, implantant les modificacions que 
aconselli l’interès públic, d’acord amb les directrius de la Direcció General de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya 

B) Fiscalitzar la gestió del concessionari, per la qual cosa podrà inspeccionar, sense previ 
avís, les seves instal·lacions, els locals i la documentació relacionada amb l’objecte o la 
gestió de la concessió i, dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les prestacions. 

C) Dictar les normes d’ús que siguin necessàries i que seran d’obligat compliment per part 
del concessionari. 

D) Imposar al concessionari les sancions previstes en aquest Plec. 

E) Rescatar o suprimir la concessió i intervenir el servei. 

F) Disposar l’auditoria de l’empresa adjudicatària pel que fa als elements econòmics de la 
concessió. 

G) Disposar l’execució d'enquestes entre els usuaris del servei, així com de campanyes 
d’informació i adreçades a la ciutadana. 
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CLÀUSULA 20a.- DANYS CAUSATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal a càrrec seu, o d’una organització del servei deficient. 
 
Anirà a compte del contractista, conforme al que disposa l’article 198 de la Llei 
30/2007, l’obligació d’indemnitzar els danys que s’originin a tercers. Serà així mateix al 
seu compte indemnitzar els danys que s’originin a la Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis d’Alella, el Masnou i Teia, per causes iguals i amb excepcions idèntiques que les 
que assenyala l’article esmentat. 
 
El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa 
immediata i directa en una ordre específica de l’Ajuntament de Teià comunicada per 
escrit. 
 
CLÀUSULA 21a. – EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La concessió s’extingirà per les causes previstes a l’article 262 de la Llei 30/2007 i als 
articles 241 i 260 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb els 
efectes que determinen els articles 261 a 264 del mateix reglament i per faltes molt 
greus de conformitat amb allò previst en el present Plec. 
 

CLÀUSULA 22a.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Un cop executat el contracte i complerts els requisits legals, l’òrgan competent de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia adoptarà acord 
ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, dins dels tres mesos 
següents a la data en què s’hagi sol·licitat. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
adoptat l’acord esmentat, es podrà entendre estimada la petició de devolució o 
cancel·lació. 
 
 
 
CAPÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA CONCESSIÓ 
 
CLÀUSULA 23a.- INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pel concessionari en el compliment del contracte es qualificaran 
com a faltes, que podran ésser lleus, greus o molt greus. 
 
a) Es consideraran faltes lleus: 
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• El retard en la prestació dels serveis dins l’horari assenyalat. 

• Els treballs realitzats de forma defectuosa. 

• No tractar amb cura les instal·lacions. 

• La manca de respecte dels treballadors vers els usuaris i entre ells. 

• No portar l’uniforme acordat. 

• En general, totes aquelles no previstes ni com a greus, o molt greus que puguin 
infligir les condicions establertes en els plecs de clàusules, i que la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia consideri de caràcter lleu. 

 
b) Es consideraran faltes greus: 
 
Constituiran faltes greus del concessionari, a més de les que assenyala l’article 257.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals les següents: 
 

• Mal estat de conservació i falta de manteniment de les instal·lacions. 

• No neteja de les instal·lacions en els terminis establerts. 

• Ocupació del personal en tasques diferents de les pròpies de la concessió durant 
les hores de prestació del servei. 

• Utilització dels uniformes o material com a suport d’elements publicitaris o 
propagandístics. 

• Modificació del servei sense causa justificada i sense la prèvia autorització de la 
Mancomunitat. 

• Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o alterin greument, 

• sense arribar a la paralització. 

• La desobediència per part del concessionari, de les disposicions de l’Ajuntament 
de Teià sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació 
del servei i la seguretat dels usuaris. 

• La resistència del concessionari a fer reformes preceptives ordenades per la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 

• L’incompliment de les obligacions laborals de seguretat social, de prevenció i 
seguretat i higiene en el treball i tributàries. 

• Les que causen lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels 
usuaris. 

• La no subscripció de les assegurances de responsabilitat civil i per accidents 
previstes en el plec. 

• No facilitar l’accés a la inspecció de les instal·lacions a la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 
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• La subcontractació de prestacions accessòries sense la prèvia i expressa 
autorització de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i 
Teia. 

• No començar el servei en els terminis que s’assenyalin. 

• Cobrar el concessionari o qualsevol dels seus treballadors, qualsevol remuneració o 
cànons de particulars, menys en els casos que siguin expressament autoritzats. 

• Reiteració de tres faltes lleus en un mateix any. 

• Mal tracte de paraula o de fet dels treballadors vers als usuaris. 
 
c) Es consideraran faltes molt greus: 
 
Constituiran faltes molt greus del concessionari, a més de les que preveuen la Llei de 
Contractes del Sector Públic i el ROAS com a causes d’extinció de la concessió per culpa 
del contractista, les següents: 
 

• La comissió de 3 faltes greus en un any. 

• No utilitzar els mitjans adequats que s’ofertin per al servei. 

• La paralització o no prestació dels serveis, menys en el cas que aquesta infracció 
sigui deguda a força major no imputable al concessionari; entenent-se per tal la 
suspensió dels treballs per un temps superior a un dia. 

• La desobediència reiterada, entenent-se per reiteració la desobediència en dues o 
més ocasions, a ordres estrictes de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis 
d’Alella, el Masnou i Teia relatives a la prestació del servei. 

• La dedicació de les instal·lacions a usos diferents als específicament assenyalats 
en els Plecs. 

• La cessió a tercers de la gestió del servei sense autorització de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia. 

 
CLÀUSULA 24a. – SANCIONS 
 
Les faltes comeses pel concessionari se sancionaran de la manera següent: 
 
- Les faltes lleus se sancionaran amb multa de 300 € a 1.000 €. 

- Les faltes greus se sancionaran amb multa de 1.001 € a 3.000 €. 

- Les faltes molt greus se sancionaran amb multa de 3.001 € a 9.000 €, sense perjudici 
de la facultat de l’Ajuntament de resoldre el contracte. 
 
Tot això, sense perjudici de les demés responsabilitats que hi puguin concórrer, com a 
conseqüència de la prestació del servei públic. 
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CLÀUSULA 25a- PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
La imposició de sancions requerirà la incoació de l’oportú expedient, que s’incoarà d’ofici 
o per denúncies dels usuaris. La resolució de l’expedient serà competència del president 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teia quan es tracti de 
sancionar infraccions lleus i del Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis d’Alella, el Masnou i Teia per la imposició de sancions per infraccions greus o 
molt greus. 
 
CLÀUSULA 26a - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal 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 personal i al Reglament de desenvolupament 
de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, l'adjudicatari no pot accedir als documents, arxius, sistemes i suports 
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan 
competent de la Diputació. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària 
tingui accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, cal que 
l'empresa els exigeixi el compliment del deure de secret respecte de les dades i 
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o 
servei prestat. 
 
 

Alella 13 de desembre de 2010 
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