
Plec de clàusules administratives particulars
per a la licitació per procediment obert

de  contractació del servei d’altres disciplines entorn al cos i al moviment 
de l’escola municipal de dansa de Celrà curs 2010-2011.

1. Objecte del contracte. 

1.- L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis d’altres disciplines entorn 
al  cos  i  al  moviment  de  l´Escola  municipal  de  dansa  de  Celrà  consistent  en 
l’execució de les disciplines de Ioga, Tai-txi i Pilates corresponents al curs 2010-
2011, per part de persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’ obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional.
La prestació es realitzarà sota la supervisió de la direcció del servei municipal de 
dansa  de l’Ajuntament  de Celrà i  d’acord amb les  condicions  que figuren en el 
present plec de clàusules.

Les disciplines a realitzar són els que s’ indiquen a continuació :

1. Curs Ioga 1
Dimarts de 18:30 hores a 20:00 hores

Curs Ioga 2
Dimarts de 20:00 hores a 21:30 hores

Curs Ioga 3
Dijous de 9:30 hores a 11:00 hores
(4.5 hores setmanals)

2. Curs Tai-txi
Dimecres de 20:00 hores a 21:30 hores 

     (1.5 hores setmanals)

3. Curs Pilates 1
Dilluns de 20:00 hores a 22:00 hores 

Curs Pilates 2
Dijous de 20:00 a 22:00 hores 
(4 hores setmanals)

2.-  El  contracte  definit  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  de  serveis, 
d’acord amb l’article  10 de la Llei  30/2007, de 30 d’octubre,  de contractes del 
sector públic.  Alhora, el contracte té la consideració de contracte no subjecte a 
regulació  harmonitzada,  per  tractar-se  d’un import  inferior  al  que  s’estableix  a 
l’article 16 de la LCSP.

D’acord amb Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en el 
següent codi CNAE: ” Secció P, Divisió 85, Grup 85.5, Classe 85.59”.
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2. Pressupost base de licitació. 

El tipus o preu màxim de la licitació  serà independent per a cada activitat.  Els 
licitadors podran presentar proposició per a una, per a vàries o per a totes.

El pressupost base de licitació té un import de 14.900,00 euros, Iva exclòs, per a la 
totalitat dels cursos, distribuïts de la següent manera:

1. Curs Ioga. Preu de licitació total de 7.000 € IVA exclòs (4.5 hores setmanals) 
2. Curs Tai-txi. Preu de licitació total de 2.400 € IVA exclòs (1.5 hores setmanals)
3. Curs Pilates. Preu de licitació total de 5.500 € IVA exclòs (4 hores setmanals).

Els preus ofertats no s’inclou l’IVA.
Els preus de licitació indicats es desglossen en un preu fix i  un preu variable, i 
aquest últim està en funció de l’alumnat assistent al curs, amb un màxim de 7 
euros/alumne/curs i que responen al següent:

 
preu fix 
màxim/curs

preu variable màxim 
en funció d'alumnes 
(63 
euros/alumne/curs)

preu 
total curs

Ioga 1 1073 1260 2333
Ioga 2 1073 1260 2333
Ioga 3 1073 1260 2333
Tai-xi 1140 1260 2400
Pilates 1 1490 1260 2750
Pilates 2 1490 1260 2750

Les  ofertes  econòmiques  presentades  pels  licitadors  no  podran  excedir  el 
pressupost base de licitació.

3. Anualitats en què es distribueix el contracte.

El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s' abonarà 
en dues anualitats, corresponent a l' any 2010 i a l’any 2011 (curs 2010/2011).

4. Aplicació pressupostària. 

L’acció  es finança a càrrec de la partida pressupostària número   3.32400.22799 
“cursos Escola Municipal Dansa Celrà”, de l’exercici pressupostari 2010. 

5. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual. 

El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 192 de la LCSP. Té caràcter 
administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per les 
determinacions d’aquest Plec i,  per allò no previst en aquest, serà d’aplicació el 
següent règim jurídic: 

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
• 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.
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• Reial Decret 1098/2001, de 12 d' octubre, pel qual s' aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual s' aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

• Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
• Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions 

públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal.
• Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional 

d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
• El Reglament d'obres, activitats  i  serveis dels ens locals,  aprovat pel  Decret 

179/1995, de 13 de juny.
• El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 

1955), en tot allò que no s'oposi a la Llei 30/2007 i, de manera supletòria, a la 
reglamentació catalana.

• Restant normes de dret administratiu
• I, en el seu defecte, les normes de dret privat.

A més del present Plec tindran caràcter contractual els següents documents: 
1
- El present plec de clàusules administratives particulars.
- El document en que es formalitzi el contracte.

6. Durada del contracte. 

La  duració  del  contracte  es  fixa  en  un  any,  coincident  amb  el  curs  escolar, 
concretant-se el període de cadascuna de les activitats programades, prorrogable 
un any més, fins un màxim de dos anys. El  contracte podrà ser denunciat  per 
qualsevol de les dues parts amb un preavís de tres mesos abans de l’acabament del 
període inicial o, en el seu cas, de la successiva pròrroga autoritzada.

La programació de les activitats, per al curs 2010-2011, avarca des del dia 27 de 
setembre de 2010 fins el dia 22 de juny de 2011.

Per  als  successius  cursos  es  determinarà  oportunament  la  periodicitat  de  les 
diferents activitats objecte de programació per l’àrea d’ Educació.

7. Procediment d'adjudicació. 

La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 141, 143.1, 144 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris directament vinculats a l’objecte 
del contracte, de conformitat amb l’article 134.1 de la LCSP i amb la clàusula 14 
d’aquest Plec. 

8. Import màxim de despeses de publicitat de licitació del contracte que ha 
d’abonar l’adjudicatari. 
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L’adjudicatari estarà obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació fins a 
un import  de 600 Euros,  i  si  són varis  els adjudicataris  es faran càrrec de les 
despeses de publicitat de forma proporcional en funció del preu adjudicat.

9. Garanties exigibles. 

No s’estableix garantia provisional.

S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari provisional 
del contracte del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA.

La prestació de les citades garanties es farà d’acord amb les formes reconegudes a 
l’article 84 de la LCSP.

La  garantia  no  serà  retornada  o  cancel·lada  fins  que  s’hagi  complert 
satisfactòriament el contracte. Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a 
l’article 88 de la LCSP.

En  definitiva,  per  a  la  devolució  i  cancel.lació  de  garanties  s’estarà  a  allò  que 
determina l’article 90 de la LCSP.

10. Aprovació del Plec de clàusules i convocatòria de la licitació. 

Els articles 93 i 94 i la Disposició addicional 2a de la LCSP determinen la iniciació, el 
contingut i l’aprovació de l’expedient administratiu de contractació.

El  present  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  s’exposarà  al  públic  pel 
termini  de  20  dies  hàbils,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  277.1 
TRLMRLC.  El  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  aprovat  s’exposarà  al 
públic amb anuncis al BOP i al DOGC, sens perjudici, d’acord amb l’article 42 de la 
LCSP, que s’exposi també al Perfil del contractant.

11. Presentació de proposicions. 

Podran  presentar  propostes,  d’acord  amb  l’article  43  de  la  LCSP,  les  persones 
naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres,  no  estiguin  incurses  en  cap 
prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 
També ho podran fer les unions d’empresaris, tal com determina l’article 48 de la 
LCSP.

Les  proposicions  per  a  la  licitació,  d’acord  amb  l’article  129  de  la  LCSP,  es 
presentaran en sobres tancats, identificats, en el seu exterior, amb indicació de la 
licitació a la qual concorrin i signats pel licitador o la persona que ho representi i 
indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa. En l'interior de cada sobre es 
farà constar en full independent el seu contingut, enunciat numèricament. 

Els  sobres es presentaran a les  dependències  de l’Ajuntament  (Ctra.  Juià,  48), 
entregant-se al presentador, com a acreditació, rebut en el qual constarà el nom 
del licitador, la denominació de l'objecte del contracte i el dia de la presentació. 

D'igual manera, les proposicions podran ser presentades per correu. En aquest cas, 
el  licitador  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, 
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fax o telegrama en el mateix dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà 
admesa la documentació, si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat 
a la data i hora de la terminació del termini assenyalat a l'anunci. Transcorreguts, 
no  obstant  això,  10  dies  següents  a  la  indicada  data  sense  haver-se  rebut  la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 

12. Forma que han de presentar-se les proposicions. 

Les proposicions es presentaran en 3 sobres numerats correlativament: 

A.  SOBRE núm. 1:  Documentació administrativa.  Contindrà,  de conformitat 
amb el que disposa l'article 130 de la LCSP, la següent documentació que haurà de 
reunir els requisits d'autenticitat previstos per la vigent legislació: 

1r) Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris 
individuals  hauran  de  presentar  el  NIF,  mentre  que  els  empresaris  que  siguin 
persones jurídiques hauran de presentar l'escriptura o els documents on consti la 
constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeixi, degudament inscrits en el 
Registre Mercantil o on correspongui. 

La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals de Estats 
membres  de  la  Unió  Europea  s'acreditarà  per  la  seva  inscripció  en  el  registre 
procedent, 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. 

Els altres empresaris estrangers haurien d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de 
l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. 

2n) Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no 
aparegui signada pel licitador, haurà d'incloure's el poder atorgat a favor dels qui 
subscriguin  la  proposició,  juntament  amb  una  còpia  autèntica  del  NIF  dels 
apoderats. 

3r)  Document  de  compromís  de  constituir  una  Unió  Temporal 
d’Empreses.  En  el  cas  que  diversos  empresaris  concorrin  agrupats  en  unió 
temporal aportaran, a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al 
cas  de  resultar  adjudicataris,  es  comprometin  a  constituir-la.  Aquest  document 
haurà  d'anar  signat  pel  representant  de  cadascuna  de  les  empreses  i  en  ell 
s'expressarà la persona a qui designen representant de la unió d’empreses davant 
l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació 
que a cadascun d'ells correspongui a la UTE. 

4t) Acreditació de la solvència:  La solvència  econòmica i  financera i  la 
solvència  tècnica  i  professional  de  l’empresari  haurà  d’acreditar-se  pels  mitjans 
següents:

Solvència financera:

• Declaracions  apropiades  d’entitats  financeres  o,  en  els  seu  cas, 
justificant  de  la  existència  d’una  assegurança  d’indemnització  per 
riscos professionals.

5



Solvència  tècnica  i  professional:  La  solvència  tècnica  i  professional 
s’acreditarà pels següents mitjans:

• 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  o,  quan  el  destinatari  sigui  un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’  empreari,  i  es 
precisarà si es varen realitzar segons les regles per les que es regeix la 
professió i es portaren normalment a bon terme.

• Les titulacions acadèmiques i professionals del personal responsable de 
l’execució del contracte.

5è) Document constitutiu de la garantia provisional. No s’exigeix. 

6è) Document acreditatiu de no estar en situació de prohibició de 
contractar  amb l’Administració,  que  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 d’aquests requisits s’haurà de presentar, per part de l’empresari a qui 
s’atorgui l’adjudicació provisional, abans de l'adjudicació definitiva. Es presentarà 
d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1.

7è) Domicili: Tots els licitadors hauran d'assenyalar un domicili per dur-hi a 
terme les notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant 
una adreça de correu electrònic i un número de telèfon i fax. 

8è)  Empreses  que  tinguin  en  la  seva  plantilla  persones  amb 
discapacitat  o  en  situació  d'exclusió  social.  Els  licitadors  que  pretenguin 
comptar, per a l'adjudicació, amb la preferència regulada en la Disposició addicional 
6a de la  LCSP,  caldrà que presentin  els  documents  que  acreditin,  al  temps de 
presentar  la  seva  proposició,  que  tenen  en  la  seva  plantilla  un  nombre  de 
treballadors  amb  discapacitat  superior  al  2%  o  que  l'empresa  licitadora  està 
dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació 
d'exclusió  social,  juntament  amb  el  compromís  formal  de  contractació  que  es 
refereix la citada Disposició addicional sisena de la LCSP.

B. SOBRE núm. 2: Proposició econòmica. Contindrà la següent documentació:

1r)  Oferta  econòmica.  S'expressarà  el  preu  d'execució  del  contracte, 
havent de figurar, amb IVA exclòs. La oferta econòmica es presentarà conforme al 
model que s’adjunta com a ANNEX NÚMERO 2.

C. SOBRE núm. 3:    Documentació tècnica  , que haurà de contenir la proposta 
pedagògica per als cursos a executar.

13. Criteris per a la consideració de que la oferta conté valors anormals o 
desproporcionats.
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Seran aquelles ofertes que es trobin en algun dels supòsits contemplats en l’article 
136 de la LCSP i 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

14. Criteris de valoració per a l'adjudicació del contracte. 

Els criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte que tindrà en consideració 
la  Mesa  de  contractació,  d’acord  amb  l’article  134  de  la  LCSP,  i  amb  les 
determinacions de l’article 17.3 del Reial Decret-Llei 13/2009, i que es recullen per 
ordre decreixent d' importància i ponderació, seran:

Preu
Fins a 15 punts

L’oferta  més  baixa  que  no  superi  el  límit  de  la  baixa  temerària 
obtindrà la màxima puntuació i les restants es calcularan de forma 
proporcional en sentit decreixent de puntuació.

La  Mesa  de  contractació  considerarà  que  les  proposicions  són 
anormals  o desproporcionades a aquelles  ofertes que es trobin en 
algun dels supòsits contemplats en l’article 136 de la LCSP i 85 del 
Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions 
públiques.

P  roposta pedagògica  _: Fins a 10 punts 

Màxim 25 punts

En cas d’empat en la  puntuació  per part de més d’un licitador,  s’estarà al  que 
determina la Disposició addicional 6a de la LCSP i la clàusula 12 del present Plec.

15.  Plaç  de  presentació  de  les  proposicions  i  altres  requisits  de  les 
mateixes. 

La documentació  es presentarà al  Registre General  de l’  Ajuntament i  en hores 
d’oficina (8:00 a 15:00 hores). El termini de presentació serà de 15 dies naturals a 
comptar de la última publicació oficial de l’ anunci de licitació en el BOP i DOGC, fins 
a les 15:00 hores del darrer dia hàbil. Si la data de l’ últim dia de presentació recau 
en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogada al primer dia hàbil següent.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. 
En aquest  cas,  caldrà justificar  la  data  d’imposició  de la  tramesa a l’oficina  de 
correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax 
o un telegrama durant el mateix dia.

Cap  licitador  no  podrà  presentar  més  d’una  sola  proposta  (sense  perjudici  de 
l’establert  als  articles  131  y  132  LCSP)  ni  participar  en  una  UTE  si  concorre 
individualment, ni participar en més d’una UTE. L’incompliment d’aquesta norma 
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes en les que 
s’hagués presentat.
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16. Examen de la documentació i de les proposicions. 

a) Per a la qualificació dels documents i l'examen i la valoració de les ofertes es 
designaran les persones que compondran la Mesa de contractació de conformitat 
amb  l'establert  en  la  disposició  addicional  segona,  apartat  10,  de  la  Llei  de 
contractes del sector públic i l’article 21 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. 

La Mesa de contractació estarà integrada per:
Presidència: L’Alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocalies: Secretària municipal de la Corporació.

Cap de serveis de la Comunitat
Tècnica d’educació
Tècnica de cultura

Secretaria: Empleat/da públic/a

La qualificació de la documentació presentada que es refereix l'article 130.1 de la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, s'efectuarà per la 
mesa  de  contractació  constituïda  a  aquest  efecte,  el  dia  següent  hàbil  a  la 
finalització del termini per presentar pliques. El President ordenarà l'obertura dels 
sobres que la continguin,  i  la Secretària certificarà la relació de documents que 
figurin en cadascun d'ells. 

b)  Si  la  Mesa de contractació  observés defectes o  omissions  subsanables en la 
documentació que s'inclou en el sobre número 1, ho comunicarà verbalment, per 
fax o per e-mail  als interessats, sense perjudici  que aquestes circumstàncies es 
facin  públiques  a  través  d'anuncis  de  l'òrgan  de  contractació,  concedint-se  un 
termini  no  superior  a  tres  dies  hàbils  perquè  els  licitadors  els  corregeixin  o 
resolguin davant la pròpia mesa de contractació. 

De les  actuacions  se’n  deixarà constància  en l'acta  que necessàriament  s’haurà 
d’estendre. 

c) Una vegada qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes o 
omissions de la documentació presentada la mesa declararà admesos a la licitació 
als licitadors que hagin acreditat  el compliment dels requisits  previs  indicats  en 
l'article 130 de la Llei, fent declaració expressa dels rebutjats i de les causes del 
seu rebuig. 

d) L'  acte  d'  obertura  de  les  proposicions  tindrà  lloc  a  la  Sala  d'  Actes  de  la 
corporació, a les dotze hores del dia que en faci quatre o, si aquest és festiu, el 
primer  dia  hàbil  següent,  comptat  a  partir  de  l'  endemà del  d'  acabament  del 
termini de presentació de proposicions. 

En el cas que, dins el termini, s' hagi anunciat la presentació de proposicions per 
correu  que  tinguin  entrada  a  l'  Ajuntament  dins  els  deu  dies  següents  a  l' 
acabament del termini, l’ acte d’ obertura de les proposicions tindrà lloc l’ onzè dia 
següent del  venciment del termini  de presentació de proposicions,  sense que s’ 
admetin les proposicions que es puguin rebre posteriorment del desè dia del citat 
venciment.
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e).- Si els dies d’ obertura de pliques s’ escau en dissabte o festiu, aquests actes es 
traslladaran al dia següent hàbil.

f).-  La  mesa,  constituïda  en  la  forma  indicada  anteriorment,  obrirà  els  Sobre 
número 2 i el sobre número 3.

 
Aquest acte s' ha de dur a terme segons les normes següents: 

• Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s' ordenarà 
l'  arxiu,  sense obrir-los, dels sobres 2 i  3 corresponents a les ofertes 
rebutjades. 

• S'  invitarà  els  assistents  perquè manifestin  els  dubtes  que puguin 
tenir o perquè demanin les explicacions que considerin necessàries, i la 
mesa farà els aclariments i les contestacions pertinents. 

La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d' acord amb els 
criteris establerts en la clàusula 14ena del present plec de clàusules, classificant-les 
en  ordre  decreixent  de  valoraicó,  i  al  seu  efecte,  podrà  sol·licitar  els  informes 
tècnics que consideri precisos de conformitat amb allò previst en l’article 144.1 de 
la LCSP.

g).-  La  mesa  de  contractació  valorarà  les  proposicions  d'  acord  amb  la 
documentació  aportada i  les elevarà amb l'  acta i  la proposta d' adjudicació  de 
l’execució del contracte, incloent-hi els criteris que motiven la seva proposta. 

h).- La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant 
de l’ Ajuntament de Celrà. 

17. Adjudicacions provisional i definitiva del contracte. 

L'  adjudicació  provisional  i  l’elevació  a  definitiva  de  l’adjudicació  provisional 
s’ajustarà a les determinacions de l’article 135 de la LCSP.

Per a què l'adjudicació provisional, i d’acord amb l’article 135.4 de la LCSP, sigui 
elevada a definitiva, l'adjudicatari haurà de presentar la següent documentació: 
1

- Certificacions de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
- Resguard de la garantia definitiva.

D’acord amb l’article 135.5 de la LCSP, quan no procedeixi l’adjudicació definitiva 
del contracte al licitador que hagués resultat adjudicatari provisional per no complir 
les  condicions  necessàries,  i  abans  de  procedir  a  una  nova  convocatòria, 
l’Ajuntament pot efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors 
següents a aquell, per l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, 
sempre  que  això  sigui  possible  i  que  el  nou  adjudicatari  hagi  prestat  la  seva 
conformitat,  en  quin  cas  se  li  concedirà  un  plaç  de  10  dies  hàbils  per  a 
complimentar el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior.

Quan  els  licitadors  hagin  concorregut  en  unions  d’empreses,  l'escriptura  de 
constitució haurà d'aportar-se abans de la formalització del contracte. 
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L’adjudicació  definitiva  del  contracte,  que  es  notificarà  als  licitadors,  es  durà  a 
terme d’acord amb les determinacions de l’article 137 de la LCSP.

18. Formalització del contracte i inici de l’execució del contracte.

Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 140 de la 
LCSP, havent de formalitzar el contracte mitjançant document administratiu (amb 
el  contingut  mínim  fixat  a  l’article  26  LCSP)  dins  el  plaç  de  10  dies  hàbils,  a 
comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. 

Donat el preu del contracte, i d’acord amb l’article 29 de la LCSP, no caldrà remetre 
la documentació de l’expedient contractual a la Sindicatura de Comptes.

De  conformitat  amb  allò  que  es  preveu  a  l’article  206.d)  de  la  LCSP,  la  no 
formalització  del  contracte  en  el  termini  establert,  per  causa  imputable  al 
contractista, en serà causa de resolució.

19. Plaços

L’adjudicatari  estarà  obligat  a prestar  el  servei  durant  l’horari   i  programació 
establerta per l’Ajuntament de Celrà per a la realització dels cursos indicats.

20. Règim de pagaments. 

El pagament es realitzarà a mes vençut d’ acord amb el preu convingut, prèvia 
facturació del servei realitzat que haurà de ser conformada per la direcció del servei 
municipal de dansa.

21. Penalitats. 

S'imposaran  penalitats  al  contractista  quan  incorri  en  alguna  de  les  causes 
previstes tot seguit:

a)  Per  execució  defectuosa.  S'imposaran  penalitats  per  compliment 
defectuós en els següents termes:

• si la prestació no s’ajusta a les prescripcions establertes per la seva 
execució.

• Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del 
contracte, tret que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que 
l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran arribar a 
fins  a  un 5% o fins  al  màxim legal  del  10%, respectivament.  La 
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat. 

• En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de 
l'obligació  que  legalment  li  incumbeix  quant  a  la  reparació  dels 
defectes. 

c)  Per  incomplir  criteris  d'adjudicació.  S'imposaran  al  contractista 
penalitats per incomplir els criteris d'adjudicació en els següents termes:

• Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, 
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert 
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta.
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• Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació 
caldrà que al descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel 
contractista  en  el  criteri  d'adjudicació  incomplert,  resultés  que  la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada. 

• Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del 
contracte,  tret  que,  motivadament,  l'òrgan  de  contractació  estimi 
que  l'incompliment  és  greu  o  molt  greu,  en  aquest  cas  podran 
arribar  a  fins  a  un  5%  o  fins  al  màxim  legal  del  10%, 
respectivament.  La  reiteració  en  l'incompliment  podrà  tenir-se  en 
compte per a valorar la gravetat. 

d) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, 
hagués  incorregut  en demora,  respecte  al  compliment  del  plaços  i  horaris  dels 
cursos, caldrà atenir-se a les determinacions de l'article 196 de la LCSP quant a la 
imposició  d'  aquestes  penalitats,  podent  optar  l’Ajuntament  per  resoldre  el 
contracte o per imposar una penalitat diària de 0.90 euros per cada 1.000 euros del 
preu del contracte.

22. Obligacions de l’adjudicatari:
Seran obligacions de l’adjudicatari del servei, les següents:

a) Si la persona adjudicatària és una persona jurídica, la contractació de 
professionals  que  l’empresa  hagi  de  realitzar  s’efectuarà  segons  la 
normativa legal vigent en aquesta matèria, sense que s’estableixi relació 
laboral entre aquest personal i l’Ajuntament de Celrà. Les despeses de 
personal, incloses les càrregues socials aniran a càrrec de l’ empresa.
b) Acreditar  que  els  professionals  que  portin  a  terme  les  activitats 
formatives estan en coneixements i  aptituds necessàries per impartir el 
curs.
c) Lliurar  al  final  del  curs  una  memòria  avaluativa  de  les  diferents 
activitats.
d) Seran  a  càrrec  de  l’  adjudicatari/s  les  despeses  derivades  de  la 
publicació  oficial  dels  anuncis  de  licitació  i  adjudicació.  Atès  que  pot 
existir més d’un adjudicatari, el cost dels esmentats anuncis es repartirà 
de forma proporcional al pressupost de l’activitat adjudicada.
e) L’empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys que en el 
desenvolupament de la seva feina es pugui causar a persones o coses.
f) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents 
en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i 
d’integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes 
obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’ empleador.
g) Haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.
h) S’haurà  de  sotmetre  en  tot  moment  al  control  i  a  les  ordres, 
indicacions  o  observacions  en  relació  amb  el  servei  que  dicti  l’ 
Ajuntament i facilitar les inspeccions municipals
i) Clàusula de confidencialitat:   Tota la informació i tota la documentació 
que es pugui generar, o que sigui lliurada a l’adjudicatari és de caràcter 
reservat  i  confidencial,  d’acord  amb  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de 
protecció de dades de caràcter personal, normativa de desenvolupament 
i concordant. 
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23.- Comissió de seguiment. Calendari de reunions: Es crearà una comissió de 
seguiment integrada pel Regidor de Cultura, la Regidora d’Educació, la tècnica de 
Cultura i per l’ adjudicatari.
Aquesta  comissió es reunirà segons el calendari que es marqui.

24. Subcontractació. 

El contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, 
ja  que  per  la  naturalesa  del  servei  ha  d’ésser  executat  directament  per 
l’adjudicatari.

25. Compliment del contracte. 

Es regirà per les determinacions dels articles 283 de la LCSP.
 
Es  comprovarà  en  particular  el  compliment  pel  contractista  de  les  següents 
obligacions: 
1

1) El compliment no defectuós del contracte. 
2) El compliment dels criteris d' adjudicació. 

26. Resolució del contracte. 

La resolució del contracte es regirà per les determinacions, amb caràcter general, 
dels articles 205 a 208 de la LCSP i específicament per al contracte de serveis en 
els articles 284 i 285 d’aquesta Llei.
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 284 
de la LCSP, les següents:

• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 49 de la LCSP. I 
també  quan,  posteriorment  a  l’atorgament  de  l’adjudicació  definitiva, 
l’adjudicatari incorri en alguna de les prohibicions de contractació.

• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.

En  tot  cas,  en  el  supòsit  de  resolució  del  contracte  per  causa  imputable  al 
contractista s'estarà a les determinacions de l'article 208.4 de la LCSP.

27. Plaç de garantia. 

El plaç de garantia serà d’ un any i començarà a partir de la data de finalització del 
curs escolar 2010-2011, d’acord amb les determinacions dels articles 205 i 218 de 
la LCSP. 

28. Revisió de preus. 

A partir de la segona anualitat de vigència del contracte es realitzarà, sempre que 
es prorrogui de forma expressa, i a petició de l’adjudicatari, una revisió de preus 
anual d’ acord amb els mòduls que es programin sobre les activitats a fer durant el 
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curs. En tot cas, es prendrà com a punt de referència l’ increment de l’ IPC (índex 
anual  de  preus  al  consum,  conjunt  nacional)  interananual  fixat  per  l’  Institut 
Nacional d’ Estadística (INE) del mes següent a aquell en que hagi transcorregut 
l’any.

29. Confidencialitat. 

Sense perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, relatives a 
la publicitat  de l'adjudicació i  a la informació  que ha de donar-se als  licitadors, 
aquests podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells 
al formular les ofertes, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als 
aspectes confidencials de les mateixes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar 
aquesta informació sense el seu consentiment. 

D'igual manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació que tingui accés amb motiu de l'execució del contracte a la qual se li 
hagués donat el referit caràcter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva 
pròpia naturalesa, hagi de ser tractada en aquell sentit. 

Aquest deure es mantindrà durant un plaç de 5 anys des del coneixement d'aquesta 
informació.

30. Prerrogatives de l’Ajuntament.

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la LCSP, 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 seus efectes.

31. Liquidació

Transcorregut  el  plaç  de  garantia  es  procedirà  a  la  devolució  de  la  garantia 
definitiva.

32. Jurisdicció. 

Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes del contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació  i els 
seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, de conformitat 
amb allò previst a la llei reguladora de la jurisdicció  contenciosa-administrativa i a 
l’article 21 de la LCSP, això sens perjudici  que els interessats puguin interposar 
recurs  potestatiu  de  reposició,  previst  als  article  116  i  117  de  la  Llei  estatal 
30/1992,  del  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú (LRJPAC). Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista 
renuncia a qualsevol fur i privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre 
i conèixer les qüestions que puguin suscitar-se.
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Celrà, 12 de juliol de 2010

ANNEX núm. 1
(Declaració responsable)

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de 
…………. (CP:  ………),  amb telèfon núm.  ……………, amb el  correu electrònic  …….., 
actuant  en  nom  propi/en  representació  d....  ,  amb  CIF  núm.  ……………..,  amb 
domicili social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb 
el poder que adjunto, 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:

a) Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat 
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 
l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

b) Estic  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries,  de  les  obligacions  amb 
l’Ajuntament de Celrà i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents.

c) Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap 
dels supòsits establerts a:

. Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

. Llei  estatal  53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats  del personal  al 
servei de les Administracions Públiques.

. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

d) Compleixo tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a 
la prestació del servei.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

........, , ……………. de ........... de 2010
(Signatura)

ANNEX núm. 2
(Model de proposició econòmica)

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de 
…………. (CP:  ………),  amb telèfon núm.  ……………, amb el  correu electrònic  …….., 
actuant  en  nom  propi/en  representació  d....  ,  amb  CIF  núm.  ……………..,  amb 
domicili social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb 
el poder que adjunto, 

Manifesto: 
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1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP núm. ...., de data ....., per 
a la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del contracte 
de servei d’altres disciplines entorn al cos i al moviment de l’escola municipal de 
dansa  de  Celrà,  del  Plec  de  clàusules  administratives  que  regeixen  l'  esmentat 
procediment i de la resta d’expedient administratiu. 

2. Que accepto íntegrament l’ esmentat Plec de clàusules i em comprometo a la 
seva execució per la quantitat de (en lletres i números) ... ... euros,  IVA exclòs, 
per al curs 2010/2011, tal i com es detalla a continuació:
 

 
preu fix 
màxim/curs

preu variable màxim en 
funció d'alumnes 
(63Euros/alumne/curs)

preu 
total curs

Ioga 1
Ioga 2
Ioga 3
Tai-xi
Pilates 1
Pilates 2

 

........, , ……………. de ........... de 2010

(Signatura)

NOTA:  Tant la proposta econòmica com la  declaració jurada i  total  la  resta de 
documentació presentada haurà de ser signada per la persona que, d’acord amb les 
poders presentats, acrediti la seva representació.

DILIGÈNCIA.  Per  fer  constar  que  el  present  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars  que  ha  de  regir  la  contractació  del  contracte  del  servei  d’altres 
disciplines entorn al cos i al moviment de l’escola municipal de dansa de Celrà, va 
ser aprovat inicialment, en data 12 de juliol de 2010, mitjançant Decret d’Alcaldia 
379/2010.

I, per donar-ne fe, signo aquesta diligència a Celrà, el dia 13 de juliol de 2010.

LA SECRETARIA
Rosa M. Melero i Agea
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