
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 11 DE GENER DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 01/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 11 de gener de 2017 
Inici:  20:00 hores 
Fi:     20:15 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Helena Lagarda Planas    CiU 
 Oscar Molés Avariento CiU 
 
 
Secretari accidental:      Albert Puig Tous 
Interventor accidental:   Joan Muntal Tarragó 
 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Les regidores : Laura Costa Olivé CiU 
                       Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA 
                         
El regidor :      Raül García Ramirez     CiU   
 
Ordre del dia: 
 

 
 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  

 
  
 

2. Donar compte de llicència d’obres majors 
 

 

3. Aprovació del protocol addicional per a l’any 2016 del conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la concertació de politiques de turisme. 
 

 

4. Aprovació del retorn de la garantia definitiva dipositada per Boxwedl, solucions 
plàstiques, SL amb motiu del contracte per al subministrament de 30 contenidors 
metàl·lics de segona mà per a la recollida d’envasos. 
 

 

5. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de recollida i transport de les 
fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors Al carrer i de la 
recollida selectiva  porta a porta i transport de paper. 
 

 
6. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de bar restaurant de l’Ateneu 
Municipal de Sant Celoni 



 

 

7. Aprovació de l’expedient de contractació del servei d’assessorament jurídic extern a 
l’ajuntament de Sant Celoni 
 

 
8. Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials imposades amb 
motiu de les obres d’Urbanització de la Carretera Vella. 

          
  
  

    Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna observació 
a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual s’ha distribuït per correu electrònic. Al no 
formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta. 

 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per l'Alcaldia. 

 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d'obres majors atorgades des de 
l'última sessió: 

 

Data 
Exp. Concepte 

22/12/16 
OM-27/16 Construcció d’elements de suport per remodelació de reactors d’una 

nau 
 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L’ANY 2016 DEL CONVENI AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A L’ELABORACIÓ, LA 
CONCERTACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE 
TURISME AL VALLÈS ORIENTAL 2015-2017. 
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, en la sessió de 9 d’abril de 2015, va 
aprovar un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental 
2015-2017. 

 
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la sessió 4/2016 de 18 de maig de 2016 
2014 va aprovar el Pla de turisme 2016. 

 
L’article novè del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental 
2015-2017, signat el 8 de maig de 2015, determina que la vigència del conveni s’estén fins al 
31 de desembre de 2017. 

 
El pacte 6.8 d’aquest conveni estableix que pels anys 2016 i 2017 l’aportació de l’ajuntament al 
fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional anual de finançament d’aquest 



conveni, d’acord amb el Pla de turisme que correspongui. 
 

El pressupost del pla de turisme per a l’any 2016 és de 38.000, dels quals l’Ajuntament de Sant 
Celoni n’ha de cofinançar 1.550,36 euros. 

 
La clàusula setena estableix que l’aportació de l’Ajuntament s’ha de realitzar en dues parts 
proporcionals abans del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència 
del conveni. Així mateix, determina que, en cas que l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
formalitzin un conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental que inclogui 
polítiques de turisme i aportació econòmica per part de l’Ajuntament, no caldrà fer efectiu el 
pagament anual. 

 
Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona administració. 

 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 
Vist el protocol addicional del conveni elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Fonaments de dret 

- La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 
- Els articles 25.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
- Els articles 303 a 311 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
A proposta de la regidora de Promoció Econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el protocol addicional per a l’any 2016 del conveni amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a la concertació de polítiques de turisme. 
 
2. Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2016 consistent en 1.550,36 
euros. 
 
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes de signatura i 
execució del protocol del conveni. 
 
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
 
4 APROVACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
BOXWEDL, SOLUCIONES PLÁSTICAS, SL AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE 30 CONTENIDORS METÀL·LICS DE SEGONA MÀ PER A LA 
RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS I PAPER-CARTRÓ 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 816 € dipositada per Boxwedl, Soluciones Plásticas, 
SL, amb CIF B-65606717, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per 
al subministrament de 30 contenidors metàl·lics de segona mà per a la recollida selectiva 
d’escombraries. 
 



2. Requerir a Boxwedl, Soluciones Plásticas, SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut 
de pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA I ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN 
CONTENIDORS AL CARRER I DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I 
TRANSPORT DE PAPER, CARTRÓ I RESIDUS VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT 
CELONI 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per una anualitat (fins al 31.01.2018) el contracte signat en data 22.01.2015 amb 
Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, per a la prestació del 
servei de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus 
voluminosos al municipi de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 8 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. 
 
2. Supeditar l’aprovació de la pròrroga a l’existència de crèdit suficient en els pressupostos de 
la Corporació per a 2017 i 2018.  
 
 

6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
RESTAURANT DE L’ATENEU MUNICIPAL DE SANT CELONI 
 

L’Ajuntament de Sant Celoni va contractar amb la mercantil Grupmas Edificació SL l’execució de 
les obres de rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu municipal (situat a la Carretera Vella, 25 
d’aquesta vila), d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Rob Dubois. Les obres van 
ser recepcionades per la Corporació en data 16.06.2016. 
  
Prèviament, amb la voluntat de posar en marxa un servei de restauració destinat al públic del 
teatre i a la ciutadania en general, la Junta de Govern Local, en sessió de 03.02.2016, va aprovar 
l’expedient de contractació per a la gestió del bar restaurant de l’Ateneu municipal. 
 
El contracte es va licitar pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació del 
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya i al Perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari es van presentar dues ofertes per optar al contracte. 
 
Atès, però, que un dels licitadors no tenia capacitat per contractar amb l’Administració i que  
l’altre licitador va retirar la seva oferta, la Junta de Govern Local, en sessió de 27.04.2016, va 
declarar deserta la licitació convocada i va ordenar l’inici d’un nou procediment de licitació, 
prèvia modificació del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladors del contracte.  
 
Així, la Junta de Govern Local en sessió de 21.07.2016, va aprovar un nou expedient de 
contractació per a la gestió del bar restaurant de l’Ateneu municipal, d’acord amb el nou Plec 
de prescripcions tècniques redactat per l’Àrea de Cultura i Educació i el nou Plec de clàusules 
administratives particulars elaborat per la Secretaria municipal. 
  
El contracte es va licitar també pel procediment obert, amb la publicació dels preceptius 



anuncis. En el termini reglamentari es va rebre una única oferta per optar al contracte. 
  
Atès, però, que per qüestions d’organització empresarial, el licitador no podia complir amb el 
termini previst per a l’inici del contracte, l’oferta va ser retirada. 
  
En conseqüència, la Junta de Govern Local, en sessió de 25.10.2016, va declarar deserta la 
licitació convocada, tot ordenant l’inici d’un nou procediment de licitació, prèvia modificació 
dels plecs reguladors del contracte, per tal de facilitar una major concurrència de licitadors. 
 
Davant la impossibilitat d’adjudicar el contracte pels procediments expressats, i atesa la 
voluntat de presentar a la ciutadania el nou espai cultural durant les festes de Sant Martí, des 
de l’Àrea de Cultura i Educació es va proposar la contractació del servei (en dies i hores 
concrets) a una empresa que ja gestioni algun bar del municipi i que hagi manifestat interès.  
 
Així, per resolució de l’Alcaldia de 25.11.2016 es va aprovar la contractació amb al senyor Pol 
German Vigier Puigbarraca de la gestió del bar restaurant de l’Ateneu municipal, mitjançant  
contracte menor i d’acord amb les condicions indicades en la mateixa resolució, per un cànon 
global de 290 €, als efectes de cobrir el darrer tram de l’any 2016. 
 
Entretant, l’Àrea de Cultura i Educació ha redactat un nou Plec de prescripcions tècniques i la 
Secretaria municipal ha elaborat un nou Plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir una nova licitació pel procediment obert. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
servei de bar restaurant de l’Ateneu municipal, que inclou el nou Plec de clàusules 
administratives particulars i el nou Plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. 
 
2. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i 
al Perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
3. Disposar que el cànon a abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni per l’adjudicatari del 
contracte s’imputi a la partida 55008 (Cànon bar Ateneu) del pressupost de la Corporació. 
 
 

------------------------------- 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DE L’ATENEU MUNICIPAL 
DE SANT CELONI 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació, pel procediment obert i amb els criteris que 
s’establiran, del contracte per a l’explotació del servei de bar restaurant de l’Ateneu municipal 
de Sant Celoni (situat a la Carretera Vella, 25 d’aquesta vila), de conformitat amb les 
especificacions contingudes en aquest plec i en el Plec de prescripcions tècniques, que formen 
part de l’expedient. 
Codificació segons nomenclatura CPV 2008 (Reglament 213 de la Comissió Europea): 
55410000-7 Serveis de gestió de bars.  
 
2.- Necessitats administratives a satisfer 
Oferir a les persones usuàries de l’Ateneu municipal i de les instal·lacions annexes (Centre 
municipal d’expressió) i al públic en general, un servei de bar restaurant, amb les 



característiques que s’estableixen en aquest plec i en el corresponent plec tècnic, que 
comporta assegurar l’obertura pública de l’establiment unes hores determinades i, igualment, 
la seva neteja i manteniment en els termes que s’indiquin. 
 
3.- Règim jurídic i legislació aplicable 
El contracte té la qualificació de contracte de serveis d’acord amb l'article 10 i l’annex II  
(categoria 17) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i es regirà per aquest Plec de clàusules 
administratives i per les normes següents: 
 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) 
- 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 en que no s’oposi al TRLCSP 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
- 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 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

de les entitats locals 
- I la resta de normativa legal que resulti d’aplicació. 
 
Serà també d’aplicació la regulació sectorial relativa a higiene i seguretat alimentària, en 
especial: 
 
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública  
- Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, relatiu a la 

higiene dels productes alimentaris 
- Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene 

per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, modificat pel Reial Decret 
191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d'empreses alimentàries i 
aliments 

− Reial Decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1431/2003, 
de 21 de novembre, pel qual s'estableixen determinades mesures de comercialització en el 
sector dels olis d'oliva i de l'oli de pinyolada d'oliva 

− Reial Decret 1420/2006, d´1 de desembre , sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en 
productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als 
consumidors finals o a col·lectivitats 

− Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre, sobre la 
informació alimentària facilitada al consumidor  

− Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
− Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives 
− Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis 
− Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
− Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels 

establiments  oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la LEPAR i al REPAR 

− Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives 

 
4. Termini de duració del contracte 
El contracte per a l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu municipal tindrà una durada de 4 

http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1243743&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=4&id=484924&gr=dis_d
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=88954&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1429780&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1429780&gr=dis_g
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12006
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22171
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=4&id=1515784&gr=dis_d


anys comptadors des de l’endemà de la seva signatura. 

5. Procediment i despeses 

El contracte s'adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària, de conformitat amb l’article 
157, següents i concordants del TRLCSP. En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no 
tindran dret a compensació per les despeses en què haguessin incorregut. 

 
6. Interpretació 
L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment. Així mateix, ostenta les potestats de direcció i control del servei, 
per la qual cosa podrà dictar les ordres i les instruccions que estimi oportunes per garantir el 
seu correcte funcionament. 
 
7. Risc i ventura 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que assumeix la 
responsabilitat civil, laboral i fiscal que tingui causa en l’execució del contracte. El contractista 
no tindrà cap dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats, 
llevat dels casos i en la forma que determina i estableix el TRLCSP. 
 
8. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació  

a) Valor estimat del contracte. 
A l’efecte de determinar el valor estimat del contracte, s’haurà d’estar al valor total del negoci 
de restauració objecte d’explotació, d’acord amb l’estimació d’ingressos a obtenir pel període 
de temps del contracte, tal i com indica l’Informe de 25/2012, de 20 de novembre, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.  

La previsió anual d’ingressos de l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu municipal, segons 
es justifica a l’expedient, s’estima en la xifra anual de 46.475,12 €, per la qual cosa, atesa la 
durada del contracte, el seu valor estimat es fixa en 185.900,48 €, IVA exclòs.  

b) Pressupost base de licitació.  

El pressupost base de licitació és de 37.600 €, IVA exclòs, resultant de sumar el cànon mínim a 
abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni pels 48 mesos de durada  del contracte (33.600 €), més 
l’import mínim de les inversions obligatòries a realitzar pel licitador (4.000 €, IVA exclòs). 
Aquestes quantitats són millorables a l’alça pels licitadors.  

9. Preu del contracte 

Atesa la naturalesa del contracte, la retribució del contractista vindrà donada pels ingressos 
que obtingui amb l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni. 

10. Cànon 

El cànon mínim a abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni pels quatre anys de durada del contracte 
és de 33.600 € (a raó de 700 € mensuals). Aquest cànon serà millorable a l’alça pels licitadors i 
s’imputarà a la partida 550 (Cànon bar Ateneu) del pressupost de la Corporació. 
Així mateix, el contractista està obligat a efectuar les inversions obligatòries previstes en el Plec 
de prescripcions tècniques, per import mínim de 4.000 €, IVA exclòs, import que també serà 
millorable a l’alça pels licitadors. 
 
11. Revisió del cànon 

No es preveu revisió del cànon durant la durada del contracte. 

12. Pagament del cànon 

El pagament del cànon es farà per mensualitats vençudes dins dels cinc primers dies hàbils de 
cada mes en la forma que indiqui el contracte administratiu. En el cas de demora pel retard de 



més d’una setmana en el pagament, el contractista haurà d’abonar els interessos, al tipus 
oficial d’interès vigent en el moment de produir-se l’impagament i aplicat des del dia en què 
s’havia de realitzar el pagament fins el dia que s’efectuï. L’aplicació d’aquests interessos serà 
automàtica sense que sigui necessari fer un requeriment previ. 
 
13. Garanties 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional.  
L’adjudicatari del contracte estarà obligat a dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del valor de l’adjudicació del contracte (excloses les inversions) sense incloure l’IVA.  
 
14. Subministraments 
L’adjudicatari haurà de contractar les diverses connexions de subministraments (electricitat, 
aigua i gas) i els sistemes i mitjans auxiliars recollits en el Plec de prescripcions tècniques, i 
abonar-ne el seu cost en els termes expressats en aquest. Així mateix, haurà d’abonar 
mensualment a l’Ajuntament el 30% del cost del sistema de clima. 
 
15. Solvència exigida 
Poden prendre part en la licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en prohibicions per contractar, i  reuneixin els 
criteris de solvència que s’indiquen a continuació:   
 
 Solvència tècnica - professional 

Es requereix que el licitador hagi explotat un bar restaurant o negoci de restauració o 
hostaleria durant els darrers de 3 anys, amb un personal mínim de 2 persones, una de les 
quals haurà d’haver exercit càrrec de rang gerencial de l’establiment. Aquestes circumstàncies 
s’acreditaran mitjançant la documentació legal, fiscal i comptable justificativa de l’explotació i 
de la seva titularitat, així com del personal al servei de l’establiment i del període mínim 
d’explotació exigit.  

 
 Solvència econòmica - financera 
 El licitador haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 

respondre davant de l’Administració i de tercers, amb una cobertura mínima de 400.000 €, i el 
corresponent rebut, o compromís signat de formalitzar l’assegurança en cas de resultar 
adjudicatari del contracte. 
 

16. Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran a la Secretaria de l'Ajuntament, (Plaça de la Vila, 1, de 08470 
Sant Celoni, de dilluns a divendres de 8 a 15 h, en el termini màxim de 21 dies naturals 
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí oficial de la 
província. Si el darrer dia fos inhàbil, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia 
hàbil.  
Les proposicions també es podran trametre per correu. En aquest cas, s’haurà de justificar la 
data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació 
mitjançant correu electrònic (administracio.general@santceloni.cat) el mateix dia. De no fer-se 
així, la proposició no serà admesa si és rebuda amb posterioritat a la finalització del termini de 
presentació de proposicions. Tanmateix, transcorreguts 10 dies naturals següents a la fi del 
termini de presentació de proposicions sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà 
admesa en cap cas. 
 
17. Forma en què s’han de presentar les proposicions  
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i numerats. 
 
Sobre 1. Portarà la menció: “Documentació administrativa per optar al contracte per a 
l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni, que presenta .................” i contindrà 



la documentació següent: 

 
1) Índex amb la relació dels documents que conté el sobre. 
2) Indicació d’un domicili físic per a la pràctica de notificacions, una adreça de correu electrònic 
i un número de telèfon, així com designació d’un interlocutor amb l’Ajuntament. 
3) Còpia del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
4) Declaració responsable d’acord amb el següent model: 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES 
LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 
En/Na______________________________, amb DNI número ___________, com a 
representant de l’empresa___________________________, amb CIF número 
_____________ i domiciliada al carrer________________ de  _______________, la qual vol 
optar al contracte per a l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni  
 
Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
1. Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents. 
 
2. Que l’empresa que represento reuneix totes les condicions establertes legalment per a 
l’execució del contracte, incloent objecte social adequat i la preceptiva inscripció al Registre 
Mercantil, i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes 
als articles 54 a 84 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
3. Que l’empresa que represento es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
4. Que l’empresa que represento disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides a la clàusula 15 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte objecte de licitació. 
 
5. Que, en el cas de resultar adjudicatària del contracte, l’empresa que represento es 
compromet a aportar la documentació assenyalada a la clàusula 24 del referit Plec de 
clàusules. 
 
I per a que així consti, signo la present declaració sota la meva responsabilitat. 
 
[Lloc, data i signatura] 
 
 
Si no s’actua per representació, sinó en nom propi, caldrà adaptar el model de declaració. 
 
Si s’escau, també s’haurà d’incloure en aquest sobre la documentació a què fan referència les 
clàusules del present plec referides a empreses estrangeres i Unions temporals d’empreses. 
 
El licitador també pot aportar el certificat d’inscripció al Registre d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable de la seva vigència i de 
no estar sotmès en prohibició per contractar d’acord amb l’article 60 del TRLCSP. 
 
Sobre 2. Portarà la menció: “Proposta de programació cultural i/o gastronòmica per optar al 
contracte per a l’explotació del bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni, que presenta 



.................”, i haurà de contenir una Memòria Tècnica, degudament signada pel licitador, que 
expliciti de manera concreta els següents aspectes: 

 

- Nombre i tipologia d’activitats que es proposen (arts escèniques, música en directe, 
exposicions, etc). 

- Nombre total d’hores de la programació proposada. 
- Públic a qui s’adreça cada una de les activitats i durada prevista 
- Innovació, originalitat i coherència de les propostes.  
-  

Per dur a terme les activitats proposades pel contractista caldrà l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament. El contractista resta obligat a facilitar a l’Ajuntament tota la informació que li sigui 
requerida. A manca de resposta expressa per part de l’Ajuntament s’ha d’entendre que s’ha 
desestimat la proposta d’activitat. Tanmateix, no es podrà fer cap mena de difusió ni publicitat 
de l’activitat proposada fins que l’Ajuntament no hagi donat el seu consentiment exprés. Les 
activitats proposades s’hauran de coordinar amb les activitats generals que estiguin 
programades a l’Ateneu. En cap cas, l’Ajuntament assumirà la despesa de l’activitat. En cas de 
dubte i com a criteri general, prevaldrà la interpretació contractual que faci l’Ajuntament. 
 

La documentació inclosa en el sobre 2 no ha de contenir cap informació que permeti conèixer, 
directa o indirectament, el contingut del sobre 3. L’incompliment d’aquesta condició serà causa 
automàtica d’exclusió de la licitació 

 

Sobre 3. Portarà la menció: “Proposta econòmica per optar al contracte per a l’explotació del 
bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni, que presenta .................” i haurà de contenir la 
proposició econòmica ajustada al model següent: 

 

 

[nom i cognoms] .................................. amb DNI/NIF núm. ..............., en nom propi, (o en 
representació de l’empresa..........., CIF núm. ...........), domiciliada a .........  
carrer......................... núm. ........ , assabentat/da de la licitació del contracte per a l’explotació 
del bar restaurant de l’Ateneu municipal de Sant Celoni, amb plena capacitat jurídica i d’obrar,  

 

Em comprometo:  

1. A gestionar, al meu càrrec, el referit bar restaurant, amb subjecció als Plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques i a la resta de normativa aplicable, que accepto 
expressament, i a abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni un cànon mensual de _______ € *.  

 

2. [En cas que s’ofereixi]  A incrementar la inversió obligatòria mínima de 4.000 €, IVA exclòs, 
en ________ € addicionals, IVA exclòs. 

 

3. [En cas que s’ofereixi] A tenir obert el bar restaurant de l’Ateneu  ____ hores setmanals 
addicionals a l’horari mínim obligatori que estableix el Plec de prescripcions tècniques 
regulador del contracte, d’acord amb el següent horari: 

- De dilluns a dijous de ____ a ______ hores 

- Divendres i dissabte de _____ a _____ hores 



- Diumenge de _____a _______hores 

4. [En cas que s’ofereixi] A oferir un menú per a grups de més de 15 persones (consistent en 
un entrant, un segon plat, postres i beguda) pel preu de ________€. 

 

[Lloc, data i signatura] 

*L’oferta mínima és un cànon de 700 € mensuals. 

 
18. Empreses estrangeres  
Les empreses estrangeres hauran de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’Annex I del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A més, quan la legislació de l’Estat en 
què es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença 
a una determinada organització per poder prestar el servei de què es tracti, hauran d’acreditar 
que compleixen aquest requisit.  
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb 
els articles 55 i 72 del TRLCSP. 
 
19. Unió Temporal d’Empreses 
Els empresaris que concorrin a aquesta licitació integrats en una Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) hauran d’indicar els noms i les circumstàncies dels constituents i la participació de 
cadascú, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en UTE, en els 
termes previstos per l’article 59 del TRLCSP, en cas de resultar adjudicataris del contracte. 
Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un apoderat o representant únic. 
 

20. Criteris per a l’adjudicació del contracte 

A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

• Increment del cànon mensual (fins a 65 punts) 
S’atorgaran 65 punts al licitador que ofereixi el cànon mensual més elevat (essent el mínim a 
oferir de 700 € mensuals). La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional per regla 
de tres simple directa. 
 

• Increment de les inversions a revertir en l’Ajuntament (fins a 10 punts) 
S’atorgaran 10 punts al licitador que ofereixi l’import màxim d’inversions (essent el mínim a 
oferir de 4.000 €, IVA exclòs). La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional per 
regla de tres simple directa. 
 
• Increment de l’horari del servei (fins a 10 punts) 
Es valorarà l’increment de l’horari d’obertura de l’establiment, a partir de l’horari mínim  indicat 
al Plec de prescripcions tècniques. Per cada 3 hores addicionals d’obertura a la setmana, 
s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 10 punts. No es comptabilitzaren les hores vinculades a 
la programació que s’allarga més enllà de les 12 h de la nit. 

 

• Oferta de menús per a grups (fins a 5 punts) 
S’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 5 punts, per cada 0,25 € de reducció en el preu del 



menú per a grups de més de 15 persones (consistent en un entrant, un segon plat, postres i 
beguda), a partir d’un preu unitari de sortida de 14 €, IVA inclòs.  
 

B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

• Proposta de programació cultural i/o gastronòmica (fins a 10 punts) 
Es valorarà que el licitador presenti una proposta de programació cultural i/o gastronòmica per 
dinamitzar l’espai del bar restaurant de l’Ateneu, d’acord amb el següent detall: 

- Nombre i tipologia d’activitats (arts escèniques, música en directe, exposicions, etc), 
fins 3 punts. 

- Nombre total d’hores de la programació proposada, fins a 3 punts. 
- Públic a qui s’adreça cada una de les activitats, fins a 2 punts. 
- Innovació, originalitat i coherència de les propostes, fins a 2 punts. 

 

21. Mesa de contractació 
Es constituirà la Mesa de contractació amb la següent composició: 
 

Membres Titulars Suplents 
President Francesc Deulofeu Fontanillas  

Vocals 

Antoni Peralta Garcerá Albert Puig Tous 
Joan Muntal Tarragó Sheila Melgarejo Vicente 
Esther Prat Ibern Elisenda Ramírez Gil 
Sílvia Garcia Amadó Roser Renau Vilà 

Secretaria Anna Puig Soler Carme Fernández Gros 
 
La Mesa de contractació determinarà les pliques que s’ajusten als requisits establerts en 
aquest plec, amb pronunciament exprés sobre les que han resultat admeses a la licitació, les 
rebutjades i les causes del rebuig.  
 
22. Obertura i examen de les proposicions  

La Mesa de contractació obrirà els sobres d’acord amb la disposició següent: 

 

Obertura del sobre 1. Es farà en acte no públic, un cop finalitzat el termini de presentació de 
proposicions. Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, es concedirà un termini de 3 dies per a que el licitador els corregeixi o esmeni. 

 

Obertura del sobre 2. Tindrà lloc, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament, un cop 
conclosa la fase anterior, en el dia i l’hora que es determini per l’Alcaldia. En aquest acte es 
donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, dels 
sobres 2 i 3 de les proposicions rebutjades. Per a la valoració dels criteris que depenen d’un 
judici de valor es tindran en compte els informes tècnics que la mesa consideri necessaris. La 
data i l’hora de l’acte es comunicaran prèviament als licitadors. 

 

Obertura del sobre 3. Tindrà lloc, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament, en el dia i 
l’hora que es determini per l’Alcaldia, un cop efectuada la valoració de la documentació 
continguda al sobre 2. En aquest acte es donarà compte de les puntuacions atorgades pels 
criteris que depenen d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres 3, la 
documentació dels quals es trametrà als tècnics municipals per a la seva valoració. Els 
assistents podran manifestar els dubtes que tinguin o demanar les explicacions que considerin 
necessàries, i se’ls farà els aclariments pertinents. La data i l’hora de l’acte es comunicaran 



prèviament als licitadors 

 

23. Proposta d’adjudicació 

Una vegada ponderats els criteris per a la selecció de l'adjudicatari, la Mesa formularà la 
corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació. Aquesta proposta no crea cap 
dret a favor del licitador proposat enfront de l'Administració. Si l'òrgan de contractació no 
adjudica el contracte d'acord amb la proposta formulada, haurà de motivar la decisió. Les 
proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les desestimades, seran 
arxivades a l’expedient.   

La documentació presentada quedarà a disposició dels licitadors que no hagin resultat 
adjudicataris, un cop transcorregut el termini de tres mesos des de la formalització del 
contracte, sempre que no s'hagi interposat cap recurs. La documentació que no sigui recollida 
en el termini dels dos mesos següents podrà ser destruïda per l'Ajuntament de Sant Celoni 
sense necessitat de cap altra notificació. 

 
24. Adjudicació del contracte 
D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent 
les proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades i requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini 
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment, presenti la 
documentació següent: 
 

1) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al Registre 

mercantil. 
3) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
4) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, si s’escau, i de les seves 

modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
5) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 
6) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
7) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 
8) Per a l’acreditació de la solvència tècnica - professional: documentació legal, fiscal i 

comptable justificativa que el licitador ha explotat un bar restaurant o negoci de restauració 
o hostaleria durant els darrers 3 anys, amb un mínim de 2 persones, una de les quals ha 
d’haver exercit càrrec de rang gerencial de l’establiment.  

9) Per a l’acreditació de la solvència econòmica – financera: còpia de la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil per respondre davant de l’Administració i de 
tercers, amb una cobertura mínima de 400.000 €, i el corresponent rebut de pagament.  

 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte en els 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, ho notificarà i ho publicarà al perfil del contractant. 
 
25. Formalització del contracte 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. De 
conformitat amb els articles 156 i 223 del TRLCSP quan per causes imputables a l’adjudicatari 
no s’hagi formalitzat el contracte en el termini establert, es podrà acordar la seva resolució. 
 
26. Subcontractació 
L’explotació del servei de bar restaurant de l’Ateneu no podrà ser en cap cas objecte de 
subcontractació i s’haurà de dur a terme per part de l’adjudicatari de manera directa. No 
obstant, les prestacions accessòries (com ara la neteja i el manteniment de les instal·lacions i 
els equipaments) sí podran ser encomanades a tercers.  



 
27. Obligacions i drets de l’adjudicatari 
Són drets i obligacions de l’adjudicatari les previstes expressament en el Plec de prescripcions 
tècniques i les que disposi la legislació general d’aplicació i, en especial: 
 
A.- Obligacions de l’adjudicatari: 
1. No col·locar cap màquina de joc en què es facin apostes, ni de venda de tabac. 
2. Abonar les despeses dels subministraments d’aigua, gas, electricitat i el 30% del consum 

del clima de l’immoble durant tota la durada del contracte, de la forma i amb la periodicitat 
que s’indica en el Plec de prescripcions tècniques. 

3. Prestar el servei ininterrompudament durant el termini de durada del contracte, segons 
l’horari indicat en el Plec de prescripcions tècniques i, en el seu cas, segons la seva 
proposició. 

4. Conservar les instal·lacions, maquinària i mobiliari, en perfecte estat de manteniment, 
netedat i higiene d’acord amb la normativa recollida en la clàusula 3 del Plec de 
prescripcions tècniques. Aquesta obligació s’estén als sanitaris. Els productes i estris 
necessaris per a la neteja seran per compte i càrrec de l’adjudicatari. Seran igualment de 
compte i càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades de les reparacions  
necessàries per mantenir les instal·lacions en bon estat d’ús i conservació, en especial 
quan les mateixes derivin d’actes negligents de l’adjudicatari o dels seus empleats, per un 
ús anormal o abusiu de les instal·lacions o de desperfectes o deterioraments imputables 
als clients. 

5. Facilitar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Sant Celoni la inspecció del servei per tal 
de verificar el funcionament normal i correcte del servei. 

6. El contracte només tindrà efectes entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa 
adjudicatària, però no alterarà les situacions jurídiques privades entre les parts i tercers. 

7. Exercir el servei per ell mateix, amb la prohibició absoluta de traspassar-lo, arrendar-lo o 
cedir-ne l’ús a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes. La infracció 
d’aquesta obligació produirà de ple dret la resolució immediata del contracte. 

8. Prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta atenció als usuaris, i percebre com 
a contraprestació als seus serveis i vendes, les tarifes que siguin procedents dins els 
límits que fixi l’Ajuntament de Sant Celoni en l’exercici de les potestats que li estan 
reconegudes. 

9. Respondre davant tercers dels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a 
persones o coses com a conseqüència de la prestació del servei, per actes propis o dels 
treballadors, amb total indemnitat de l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat l’adjudicatari 
haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 400.000 €, 
que haurà d’estar vigent durant tota la durada del contracte. En el moment de la 
formalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’acreditar la subscripció d’aquesta pòlissa 
i presentar amb periodicitat anual una còpia de la pòlissa actualitzada i dels rebuts 
abonats per al període en curs. 

10. No col·locar publicitat o propaganda en el local sense autorització municipal. 
11. Disposar del preceptiu llibre de reclamacions. 
12. Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts a l’article 140 i 
concordants del TRLCSP. 

13. No efectuar cap obra, ni realitzar o modificar cap instal·lació de l’establiment sense la 
corresponent autorització de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

14. Contractar i assumir el cost del manteniment del sistema d’intrusió.  
 
B.- Drets de l’adjudicatari: 
Tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, en aquests plecs i en el contracte, i en 
particular: 
1. Gaudir de l’ús del local destinat a bar restaurant de l’Ateneu municipal, únicament per a la 

seva explotació conforme a la seva natura i d’acord amb aquest plec, salvant el dret de 



propietat i sens perjudici de tercers. 
2. Utilitzar els béns adscrits al servei. 
3. Cobrar directament dels usuaris la retribució de les prestacions efectuades. 

 
C.- Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques. Empleats de l’adjudicatari: 
1. L’adjudicatari estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria ambiental, 

administrativa, fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. Haurà 
d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos i llicències necessaris per a la prestació del servei 
contractat. L’Ajuntament queda exonerat de qualsevol  responsabilitat per incompliment de 
les disposicions assenyalades en que pugui incórrer l’adjudicatari. 

2. El personal dependent de l’adjudicatari no es considerarà en cap cas com a personal de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. L’adjudicatari es farà càrrec de les responsabilitats derivades 
de les relacions jurídiques-laborals amb el seu personal, i la seva situació i retribució es 
regiran per la legislació laboral i aniran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari. Així mateix haurà 
de complir la normativa de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals, i tot el seu 
personal haurà d’haver rebut formació prèvia en riscos específics. 

3. L’Ajuntament de Sant Celoni pot exigir en qualsevol moment que l’adjudicatari presenti la 
documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social,d’acord amb les obligacions formals vigents. 

4. Igualment, haurà d’aportar a l’Ajuntament els comptes anuals dipositats en el registre 
mercantil, si fos persona jurídica, i el compte explotació anual del negoci un cop tancat 
l’exercici corresponent. Els comptes hauran d’estar desglossats pel servei objecte del 
present contracte. 

 
28.- Prerrogatives i potestats de l’Ajuntament: 
L’Ajuntament és l’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP i ostenta 
les prerrogatives següents: 
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-ne els efectes. 

 
Amb caràcter general, l’Ajuntament de Sant Celoni té les següents potestats: 
a) Fiscalitzar l’execució del contracte i dur a terme totes les inspeccions i controls sobre el 

servei que cregui oportú, i donar a l’adjudicatari les ordres i instruccions necessàries per 
mantenir o restablir l’adequada prestació del servei. 

b) Imposar al contractista les correccions pertinents per raó de les infraccions comeses per 
aquest. 

c) Gaudir igualment de qualsevol altra prerrogativa que en el seu favor estableixi la 
normativa vigent. 

d) Imposar a l’adjudicatari les penalitats pertinents per raó de les infraccions que hagi comès 
en la prestació del servei. 

e) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament. 
 
29. Causes de resolució i extinció del contracte 

Són causes de resolució i extinció d’aquest contracte, a més de les que estableixi el 
TRLCSP: 

a) L’acabament del termini. 
b) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista. 
c) La manca de compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions del contracte.  
d) La declaració de concurs de creditors o d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
e) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
f) La demora en el pagament del cànon.  
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 



de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar executant la prestació en 
aquests termes. 

h) L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals fixades en els plecs que regulen la 
licitació. 

i) Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
30. Desallotjament 
Extingit per qualsevol causa el contracte, l’adjudicatari haurà de deixar lliure i buit el local amb 
les seves instal·lacions, en perfecte estat d’ús a disposició de l’Ajuntament. Si l’interessat no el 
desallotja voluntàriament es procedirà al llançament per via administrativa mitjançant els 
tràmits regulats en el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/88, de 17 
d’octubre.  
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se, com a màxim, en el termini de tres 
mesos posteriors a la finalització del contracte, sens perjudici, si s’escau del que disposa 
l’article 235 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
31. Despeses a càrrec de l’adjudicatari 
Seran a càrrec del contractista totes les despeses necessàries per a la correcta execució del 
contracte amb total garantia de qualitat i seguretat en els termes establerts en aquest plec i en 
la legislació directa i indirectament aplicable. A títol merament indicatiu, entre aquests costos 
s’inclouen els següents: 
 
- Els necessaris per  presentar l’oferta: estudi del servei sol·licitat, fotocòpies, compulses i 

validacions de documents, despeses de correu o missatgeria, etc. 
- Les despeses de constitució i manteniment de les garanties que s’exigeixin. 
- Les derivades dels corresponents anuncis i dels actes preparatoris i de formalització del 

contracte. 
- Les despeses de formalització del contracte en document públic si se sol·licita per 

l’adjudicatari, que seran abonats directament per aquest al fedatari públic autoritzant. 
- Les despeses de tramitació de llicències o altres autoritzacions necessàries per realitzar el 

servei, incloent el pagament de les taxes administratives corresponents. 
- Els costos materials i personals d’execució del servei. 
- Les assegurances exigibles en aquest plec. 
- Els tributs i preus públics establerts per qualsevol Administració que derivin del contracte. 
- Les derivades de les clàusules d’aquest plec o del Plec de prescripcions tècniques 

regulador de la licitació. 
 
32. Responsable del contracte 
La persona responsable del contracte, de conformitat amb l’article 52 del TRLCSP, serà la 
tècnica de l’Àrea de Cultura i Educació, Sílvia Garcia Amadó.   
 
33. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de 
la informació que han facilitat al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets tècnics 
o comercials i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar 
aquesta informació sense el seu consentiment. 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació a la que tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte, a la que s’hagués 
donat aquest caràcter o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
Aquest deure es mantindrà durant 5 anys des del coneixement de la informació. 
 
34. Penalitats administratives 
En el cas d'incompliment del contracte per causa no derivada de força major, la Corporació 



contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment, aplicant les penalitats 
establertes a l’article 212 del TRLCSP, sens perjudici que pugui ser causa de resolució del 
contracte de conformitat amb l’article 223 del mateix text legal. 
 
35. Dades de caràcter personal 
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés el contractista o el seu personal 
derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta subjecció a la Llei 
Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa complementària. 
 
36. Jurisdicció 
La participació en la licitació implica l’acceptació incondicional dels plecs, i el sotmetiment dels 
licitadors als jutjats i tribunals del domicili de l’Ajuntament de Sant Celoni. Atès el caràcter 
exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que sorgeixin 
s'han de resoldre per la via administrativa i, una vegada esgotada aquesta via, se sotmetran 
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies 
que suscitin entre les parts en aquest contracte, de conformitat amb l’article 21.1 del TRLCSP. 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT TEATRE ATENEU DE 
SANT CELONI 
 
CLÀUSULA 1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte administratiu de serveis és l’adjudicació de l’explotació del servei de 
bar  restaurant, segons projecte aprovat per Junta de govern local en data 09.04.2015 (annex I 
s’inclou els plànols d’espais), local situat al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni, carretera 
Vella, 25 de Sant Celoni. 
 
El servei consistirà en la prestació de serveis propis del sector de la restauració i, en concret, els 
assimilables a bar, cafeteria i restaurant, tenint present que es demana un tipus de cuina 
moderna, sana, amb productes de proximitat, km 0, i a preus assequibles. A més del servei de bar 
restaurant es realitzaran de manera simultània activitats culturals organitzades per l’ajuntament i/o 
entitats amb el consentiment de l’ajuntament i serà un punt d’informació i venda d’entrades de tot 
l’equipament del Teatre Municipal Ateneu. Alhora, per la dinàmica de l’equipament, serà punt de 
reunió i trobada d’entitats i col·lectius, motiu pel qual, l’adjudicatari haurà d’estar amatent a les 
inquietuds i demandes dels col·lectius i entitats. 
 
L’espai objecte del contracte es troba definit en el projecte de rehabilitació del bar restaurant 
Teatre Ateneu (representat en l’annex I). 
 
CLÀUSULA 2.- Àmbit funcional 
 
El local esta situat dins les instal·lacions del Teatre Municipal Ateneu, carretera Vella, 25 de Sant 
Celoni, amb els usos superfícies i aforaments especificats: 
 

Ús autoritzat segons D112/2012 
 

ZONA SUPERFICIES  BAR 
RESTAURANT 

BAR 
RESTAURANT I 

ZONA 
POLIVALENT 

AMB 
ESPECTADORS 

BAR 
RESTAURANT I 

ZONA 
POLIVALENT 

AMB EXPOSICIÓ. 



ASSEGUTS. 
Bar 
restaurant 

* 132 75 91 

Zona 
polivalent 

243,31 m2. 0 57 41 

Zona de 
pas 

118,66 m 2. 12 12 12 

Cuina 
barra 

35,71 m2. 4 4 4 

Altres 43,05 m2. 2 2 2 
TOTAL 440,73 m2. 150 persones 150 persones 150 persones 

• La superfície de la zona de bar  restaurant està inclòs dintre de la superfície de 
zona polivalent 

• La zona altres inclou magatzem i WC 
 
Aquests usos establerts estan d’acord amb la llei 11/2009 i el D112/2012, atenent que la nova 
llei de simplificació, llei 16/2015 del 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i impuls de l’activitat 
econòmica, els usos definits queden englobats com comunicació prèvia.  
S’haurà de complir amb les prescripcions establertes en el projecte de rehabilitació de l’edifici 
del bar restaurant Teatre Ateneu, aprovat  definitivament  per la Junta de govern local de data 
09.04.2015, en especial les prescripcions tècniques i condicions que l’equipament relatives als 
vectors ambiental, d’incendis, d’espectacles i activitats (D 112/2010), sanitari i industrial i 
també pel que fa als controls de l’activitat (inicial i periòdics) i als usos autoritzats i aforaments 
d’incendis, segons projecte aprovat i segons usos del D112/2012.  
 
CLÀUSULA 3.-  Catàleg de serveis 
Els serveis que es prestaran seran, com a mínim, els següents: 
 
• Venda i servei  de menjars d’elaboració pròpia:  entrepans freds i calents, amanides, plats 

combinats, pastissos, tapes variades, menús diaris, etc., i en general qualsevol servei 
associat al servei de restauració, vetllant per un tipus d’alimentació saludable, amb 
productes ecològics i de proximitat sempre que sigui possible. 

• Venda de refrescos, productes de cafeteria i altres begudes.  
• Gestió de l’espai de bar  restaurant i facilitar la realització de les activitats culturals  (arts 

escèniques, exposicions, etc.) que promogui l’Ajuntament i/ o les entitats amb el 
consentiment de l’Ajuntament. Es delimita en l’annex 1, l’espai que es destinarà a activitats 
culturals. 

• Punt d’informació i venda d’entrades de tota la programació de l’Ajuntament. El recinte 
disposarà d’un element expositiu/informatiu i un punt de venda d’entrades a la zona d’accés 
principal. 
  

CLÀUSULA 4.- Instal·lacions, béns i mitjans a disposició de l’adjudicatari 
Els elements definits en el projecte aprovat (campana extractora, mobiliari,...) i els que es 
descriuen a continuació s’adscriuran al servei en bon estat de conservació i funcionament. 
 
La seva eventual reparació i reposició anirà a càrrec de l’adjudicatari, en cas que es malmeti. 
Les reparacions o reposicions de les instal·lacions, béns o mitjans posats a disposició de 
l’adjudicatari que aquest realitzi durant la vigència del contracte, quedaran en benefici de 
l’ajuntament, sense dret a reclamació per part de l’adjudicatari.  
 
Característiques de la maquinària: 
1. Fregidora de 800x600x330, de doble cubeta de 10+10 litres a gas a sobre de taula. 
2. Taula d’acer inox. de 800x600x900 amb potes per suportar fregidora i fry top ( 2 unitats). 
3. Taula d’acer de 1000x600x900 amb peto traser i adaptat a la forma de la cuina.  



4. Prestatgeria de 1000x300x1750, de 4 files i part inferior tapada amb portes. 
5. Cuina amb forn de 4 focs de 900x1050x850, 3 focs de 5760 Kcal/h i un altre de 4215 

Kcal/h  amb un forn de 10150 kcal/h. 
6. Escalfaplats de 870X750X850,capacitat per a 60 plats. 
7. Frigorífic de 1250X675X1995, 2 portes petites i una altre gran. 
8. Rentaplats de 600X605X820, producció 540 plats/h,  amb capacitat 35 LITRES, inclou 

cesta (2 unitats). 
9. Pica doble seno de 1800X600x850 d’acer inox., amb suports de peu inclòs, per inserir 

rentaplats, amb aixeta simple termostàtica i aixeta de dutxa amb aigua calenta i freda, 
amb calaixos sota els senos tancats per productes de neteja. 

10. Rentagots de 470x515x680, Producció 1400 Plats/h, amb capacitat 16 litres, inclou cesta 
( 2 unitats). 

11. Boteller 5 portes de 2430x550x850, capacitat 800 litres. 
12. Màquina de glaçons de 410x670x510, producció 17 kg/24h. 
13. Cafetera elèctrica amb moble cafeter i molinet, cafetera de 2 grups amb display de control 

de vapor d’aigua, erogació temporitzada i control d’encesa programable i molinet.  
14. Subministrament proveïdor de cervesa. 
15. Pica d’accionament no manual de tipo pusch. 
16. Pica simple de 800x500x850 amb aixeta d’uns seno. 
17. Armari congelador de 1400x702x2100 amb dos portes petites i una altra gran. 
 
L’adjudicatari haurà de reintegrar a l’Ajuntament a la finalització del contracte la totalitat de 
béns, instal·lacions i serveis relacionats en aquesta clàusula en el mateix estat en que li són 
lliurats. Igualment, l’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es causin en aquests 
elements durant l’explotació del servei. 
 
A la finalització del servei, s’haurà d’aportar un certificat de la maquinària, en la qual 
especifiqui que la maquinària està correctament conservada i en funcionament. Aquet certificat 
s’haurà de realitzar per part d’una empresa del mercat d’hostaleria acreditada. 
 
Característiques del mobiliari del bar: 
1. 30 taules de color blanc,  de 70x70, aplicables per a ús interior i exterior. 
2. 120 cadires, de color blanc, vermell i verd oliva,  aplicables per a ús interior i exterior. 
3. 5 mobles separadors rodant format per estructura tubular de secció 80x80 amb ferro 

anoditzat, malla tipus deployé i buc de fusta amb tauler OSB amb portes batents amb 
tirador lineal tipus “unyero” envernissat mate. 

4. Moble separador / taquilla rodant format per estructura tubular de secció 80x80 amb ferro 
anoditzat, malla tipus deployé i buc de fusta amb tauler OSB amb portes batents amb 
tirador lineal tipus “unyero” envernissat mate.  

 
CLÀUSULA 5.- Prestacions i obligacions específiques a càrrec de l’adjudicatari 

1. Oferir el servei de bar  restaurant. L’horari d’obertura mínim del servei serà, durant tot l’any, 
el següent: 
 

- De dimarts a dijous de 17.00 a 22.00h 
- Divendres i dissabte de 17.00 a 00.00h 
- Diumenge de 17.00 a 21.00h 

 
L’Ajuntament informarà en un mes d’antel·lació a l’empresa adjudicatària quan calgui 
modificar l’horari del bar – restaurant, tenint en compte les activitats culturals que es vagin 
programant a l’equipament, per tal que l’horari del bar – restaurant pugui adaptar-s’hi. 
Esporàdicament, hi pot haver alguna activitat cultural que finalitzi més tard de l’horari 
prescrit i,  si fos el cas, l’Ajuntament informarà en un mes d’ antel·lació a l’empresa 
adjudicatària que haurà d’endarrerir l’horari de tancament del bar –restaurant, fins passada 
una hora de la finalització de l’activitat cultural. 



 
Els horaris es regeixen per l’Ordre INT/358/2011 de 19 de desembre del 2011, d’horaris de 
tancament de la Generalitat de Catalunya, segons l’activitat a desenvolupar, que anirà 
d’acord amb les programacions de l’equipament en espectacles i restauració.  
 
Qualsevol tipus de modificació del horari mínim establert en aquest plec (o l’horari que 
resulti de l’oferta de l’adjudicatari) requereix l’autorització prèvia per part l’Ajuntament de 
Sant Celoni.  

 
2. Conservar i mantenir en perfecte estat l’espai, les instal·lacions i el mobiliari i gestionar-les 

de forma que tots els serveis que es prestin mantinguin, en el transcurs del temps, el nivell 
de qualitat exigible als equipaments públics. S’haurà de disposar d’un pla de neteja i 
desinfecció dels espais. 
 

3. Netejar l’espai arrendat i mantenir-lo en perfecte estat. Els clients del bar restaurant podran 
fer ús dels WC que disposa el bar restaurant i la neteja anirà a càrrec del licitador. Quan a 
l’equipament hi hagi activitat cultural (sala gran, sala petita o en el mateix bar restaurant) 
s’obrirà l’accés dels WC de l’equipament i la neteja d’aquests serveis anirà a càrrec de 
l’ajuntament. En el cas que l’espai de bar restaurant s’utilitzi per dur a terme activitats de 
programació cultural (promogudes des de l’Ajuntament o d’entitats amb vist i plau de 
l’Ajuntament) i requereixi d’una neteja addicional, l’Ajuntament n’assumirà el cost. 
 

4. Complir  amb totes les obligacions de caràcter legal i reglamentari relatives a la seguretat i 
higiene de l’edifici i instal·lacions. Així com la normativa sanitària recollida en el plec 
administratiu. 
 

5. L’Ajuntament es reserva l’ús de l’espai del bar restaurant Teatre Ateneu 50 hores anuals.  
Si és el cas, l’Ajuntament només farà ús de l’espai grafiat en l’annex 1, el qual correspon a 
l’espai destinat a activitats culturals. Es podrà fer ús de 10 taules i 50 cadires del bar i no es 
farà ús de l’espai de la cuina, ni de cap maquinària.  Aquest ús serà compatible amb el 
servei de bar restaurant.  L’Ajuntament informarà cada mes de les activitats del mes 
següent . Cas que l’ajuntament hagi de realitzar una activitat que no s’hagi pogut preveure 
amb antelació, informarà al contractista per atorgar-li audiència i, un cop efectuada aquesta 
audiència (el contingut de la qual no serà vinculant) resoldrà l’ajuntament de forma 
definitiva. 
  

6. Aplicar el protocol de seguretat de l’equipament que s’estableix en el pla de seguretat de tot 
l’edifici. 
 

7. L’empresa adjudicatària informarà als representants de l’ajuntament de la proposta de 
serveis i productes del bar restaurant i els diferents preus per tal que la institució hi doni el 
vistiplau. 

 
8. L’adjudicatari no podrà posar cap màquina de joc en què es facin apostes, ni cap 

expenedora de venda de tabac. 
 

9. Participar en totes les activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Celoni de promoció de 
la cuina i la  gastronomia local i en la qual, hi col·laboren els bars i restaurants del municipi.  
 

10. Participar en les reunions periòdiques de programacions culturals amb l’objectiu de garantir 
una bona coordinació i gestió de l’espai i fer propostes de millora, si és el cas. En aquest 
sentit, les propostes/ activitats que proposi el contractista hauran de ser aprovades per 
l’Ajuntament. Si fos el cas, l’adjudicatari ha de facilitar la informació que li sigui requerida i 
en cap cas podrà fer difusió de l’activitat proposada fins que no s’hagi donat el 
consentiment.   



 
11. Els elements de promoció i difusió del servei, així com la imatge i tots els elements de 

comunicació hauran de ser autoritzats per l’Ajuntament de Sant Celoni mitjançant la marca 
normalitzada. 
 

12. L’empresa adjudicatària ha d’emprar obligatòriament el català en els rètols, publicacions, 
avisos i altres comunicacions que tinguin una relació directa amb l’execució de les 
prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Així mateix, el personal contractat per 
aquest equipament que atengui als usuaris haurà de disposar del nivell elemental de català 
(B1).  
 

13. L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels següents plans i implantar-ne als registres 
corresponents un cop s’iniciï l’activitat. Aquests plans són: 
 
- Pla de neteja i desinfecció 
- Pla de formació del personal 
- Pla de control de temperatures 
- Pla de control de l’oli de fregir 
- Pla de control de residus 
- Pla de control de plagues 
- Pla de control d’al·lèrgies 
- Pla de control de proveïdors 
 

14. L’empresa adjudicatària resta obligada a aplicar mesures de reducció, selecció i reciclatge 
de residus. Les matèries primeres hauran de ser, en la mesura d’allò que permeti el mercat, 
respectuoses amb el medi ambient. Així mateix, aplicarà polítiques respectuoses amb la 
producció de les seves matèries primeres, pel que fa al seu origen, és a dir que aquestes 
hagin estat produïdes evitant l’explotació de persones i territoris, i provinguin del comerç 
just, en la mesura que l’oferta del mercat ho permeti.  
 

15. L’adjudicatari ha de disposar de personal suficient per garantir el funcionament adequat del 
servei i la bona atenció als usuaris. 

 
CLÀUSULA 6.- Subministraments  
L’espai on ha de desenvolupar-se el servei serà lliurat amb les diverses connexions de 
subministraments (electricitat, aigua i gas). No obstant, Serà responsabilitat de l’adjudicatari fer 
el canvi de nom en les dades de facturació per a fer-se càrrec de la despesa en un termini de 
3 mesos. Fins que no es produeixi efectivament el canvi de dades, aniran a càrrec de 
l’adjudicatari totes les despeses que es produeixin pel consum elèctric d’aigua i gas. 
 
Pel que fa al manteniment de tots els elements de la instal·lació dels subministraments 
(electricitat, aigua i gas) seran a càrrec de l’adjudicatari. Aquest s’obliga a la cura de les 
connexions amb la diligència precisa.  En finalitzar el contracte administratiu, els tècnics 
municipals faran una inspecció de la mateixa per a determinar si l’estat de conservació és 
acceptable tenint en compte la seva antiguitat, en el cas que hi hagi elements en mal estat de 
conservació hauran de ser substituïts. 
 
La titularitat de la instal·lació serà en tot moment de l’Ajuntament de Sant Celoni. En aquest 
sentit, qualsevol modificació en la instal·lació, de qualsevol subministrament, proposada pel 
l’adjudicatari haurà de ser aprovada pels tècnics de l’Ajuntament. El cost de la possible 
modificació  anirà a càrrec de l’adjudicatari, no podent exigir cap tipus de rescabalament per 
aquest concepte al final del contracte administratiu. 
 
Pel que fa les pòlisses dels subministraments, varien en funció del tipus de subministrament: 



 
• Electricitat: l’equipament és cedirà amb un contracte vigent amb l’empresa 

comercialitzadora d’energia elèctrica on l’ajuntament tingui contractades la totalitat de les 
seves pòlisses, en aquests moments ENDESA ENERGIA S.A.U. Si és necessari una 
ampliació de la potència contractada, les feines i els costos de la mateixa seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària amb l’aprovació de l’Ajuntament. La instal·lació està preparada per 
un subministrament de 50A trifàsic amb una potència màxima a contractar de 34.64 kW. 

• Gas: l’equipament es cedirà amb un contracte vigent amb l’empresa comercialitzadora de 
gas on l’ajuntament tingui contractades la totalitat de les seves pòlisses, en aquests 
moments ENDESA ENERGIA S.A.U. Si és necessari una ampliació del cabal de gas, les 
feines i els costos de la mateixa seran a càrrec del concessionari amb l’aprovació de 
l’Ajuntament. El comptador instal·lat és del tipus G4, 6m3 (n)/h. 

• Aigua: l’equipament es cedirà amb un contracte vigent amb  SOREA. Si és necessari una 
ampliació del caudal d’aigua, les feines i els costos de la mateixa aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària amb l’aprovació de l’Ajuntament. El comptador instal·lat és del tipus 
DN32. 
 

Les inspeccions d’aquests subministraments varien en funció si es tracta de subministrament 
elèctric o de gas.  

 
• Electricitat: l’equipament es cedirà amb un acta d’inspecció periòdica de baixa tensió vigent 

i sense defectes. Aquestes inspeccions es repetiran cada 5 anys o al finalitzar el període de 
contracte si és inferior a 5 anys. La inspecció la demanarà l’Ajuntament com a titular de la 
instal·lació i el cost de la mateixa l’haurà d’assumir l’adjudicatari. El cost aproximat és de 
200 €. 

 
• Gas: l’equipament es cedirà amb un acta d’inspecció inicial de gas natural favorable. 

Aquestes inspeccions es repetiran cada 4 anys o si es inferior a 4 anys l’Ajuntament 
realitzarà una inspecció de la instal·lació ( proposada per l’empresa subministradora) abans 
de retorn definitiu de la garantia, el cost de la mateixa serà a càrrec de l’adjudicatari i el cost 
aproximat és de 100€. 

 
Les inspeccions dels subministraments d’electricitat i gas requereixen que l’acta de la 
inspecció sigui favorable sense defectes. En el cas que en una primera inspecció sorgissin 
defectes aquest seran assumits per l’Ajuntament si són deguts a canvis en la normativa 
d’aplicació i pel concessionari en el cas que siguin deguts a un deteriorament de la mateixa. 
Aquest mateix criteri s’aplicarà a les taxes derivades d’una segona inspecció. 
 
L’import i el pagament dels consums d’aigua, gas i electricitat de l’espai on ha de 
desenvolupar-se el servei, seran de compte i càrrec de l’adjudicatari durant tot el període de 
duració del contracte i hauran de ser abonats per aquell, amb la periodicitat i en la forma que 
estableixin les empreses subministradores. 
 
La manca de pagament d’aquests imports serà considerada com a incompliment d’una de les 
condicions essencials del contracte i podrà comportar-ne la resolució, sens perjudici de 
l’eventual rescabalament de danys i perjudicis que pogués patir l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 7:  Sistemes i mitjans auxiliars 
1.- Sistema de clima:  El sistema de clima del Teatre Municipal Ateneu és un sistema tipus aire 
centralitzat amb una unitat de producció per a tot l’edifici, el sistema de control també es 
centralitzat. Hi ha previst un conducte d’aire que surt de la màquina i que només donarà servei 
al cafè amb una sonda de temperatura exclusiva. 
 
Aquest sistema permet  comptabilitzar l’energia consumida mitjançant un comptador entàlpic 
que mesura temperatura de l’aire d’impulsió i de retorn així com el cabal d’aire. Aquesta 



energia tèrmica tindrà un cost de:  
 

• Terme fix de 36,36161 €/mes (IVA exclòs). Aquest import s’ha d’abonar encara que el  
consum del clima sigui zero. Aquest import ha estat calculat en base als preus dels termes 
de potència per als diferents períodes vigents durant el darrer trimestre del 2015 (P1 40,73-
P2 24,44-P3 16,3 €/kw any) i publicats pel Ministerio de industria, energía y turismo i a la 
potència contractada per al funcionament de la màquina de clima atribuïble al clima del cafè 
(16,42kW).   

• Terme energia tèrmica 0,05046€/kW (IVA exclòs). Energia tèrmica consumida (aquest 
import inclou el cost de l’energia elèctrica necessària per a la generació de l’energia tèrmica 
així com la part proporcional del manteniment de la instal·lació i es revisarà cada 2 anys en 
funció dels costos de l’energia així com dels costos reals del manteniment). 

 
L’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament mensualment, el 30% del terme fix i del terme d’energia 
tèrmica consumida.  El terme fix, pel preu de 36,36161 euros establert per mes en aquesta 
clàusula (o el que resulti d’eventuals revisions) i pel que fa a l’energia tèrmica consumida, el 
que resulti de la liquidació que efectuï l’Àrea d’Economia o la Intervenció municipal, segons 
l’import que resulti dels càlculs que constin en l’informe que cada mes haurà d’emetre el tècnic 
municipal de l’Àrea de Territori.  
 
El pagament d’aquest concepte es liquidarà conjuntament amb el cànon a mes vençut. La 
manca de pagament d’aquests imports serà considerada com a incompliment d’una de les 
condicions essencials del contracte i podrà comportar-ne la resolució, sens perjudici de 
l’eventual rescabalament de danys i perjudicis que pogués patir l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a les temperatures de consigna seran aquelles recomanades per a la Generalitat. El 
mode de funcionament del clima serà automàtic i l’adjudicatari informarà de l’horari que 
necessita el clima en funcionament amb la suficient antelació. 
 
2.- Sistema de protecció contra incendis (PCI): Està format per diversos extintors, boques 
d’incendi i un sistema de detecció i alarma. L’Ajuntament un cop a l’any realitzarà el 
manteniment d’aquests equips dintre del contracte de manteniment de tots els sistemes de 
PCI dels equipaments municipals segons allò establert amb periodicitat anual en el RD 
1942/1993. Seran responsabilitat de l’adjudicatari les operacions trimestrals i semestrals 
segons RD 1942/1993 (queda exclòs el sistema d’abastament d’aigua). 
 
Pel que fa l’import de les revisions i retimbres, el preu unitari d’aquests serà el mateix que 
l’Ajuntament contracti per als seus equipaments i variaria cada any. Com a referència 
s’adjunten els preus de l’any 2015: 

 
3.- Sistema d’Intrusió:  l’Ajuntament de Sant Celoni ha instal·lat el sistema d’intrusió, 
desvinculat de la resta de l’equipament de l’Ateneu, i connectat a una central receptora 
d’alarmes.  El manteniment  del sistema anirà a càrrec de l’ajuntament. 
4.- Veu i dades i sistema de RTV:  El bar restaurant Teatre Ateneu no disposa de cap sistema 
de veu i dades ni sistema de RTV. Si l’adjudicatari vol instal·lar algun d’aquests sistemes 
haurà de fer una proposta tècnica que haurà de ser aprovada pels tècnics de l’Ajuntament. El 
cost de la mateixa serà a càrrec de l’adjudicatari no podent exigir cap tipus de rescabalament 

Revisió extintor 7,00 € 
Retimbre ext PI6 33,00 € 
Retimbre extintor NC2 31,00 € 
Retimbre ext NC5 40,75 € 
Retimbre ext PI9 39,25 € 
Revisió BIE 14,00 € 
Central de detecció i alarma amb sistema de barrera 350,00 € 



per aquest concepte al final del contracte ni retirar els equips instal·lats (a excepció d’aquells 
considerats electrodomèstics) que passaran a formar part de les instal·lacions del cafè, 
únicament podrà donar de baixar la contractació dels serveis. 
 
CLÀUSULA 8.- Inversions mínimes que haurà de realitzar la concessió per a l'explotació 
del servei 
Les inversions obligatòries a realitzar per part del contractista seran per un import mínim de 
quatre mil euros (4.000,00 €), IVA exclòs. Les inversions s’entendran totalment amortitzades a 
la fi del contracte, moment en què revertiran directament a l’Ajuntament de Sant Celoni, sense 
cap cost addicional. 
 
L’adjudicatari haurà d’invertir en el termini màxim de dos mesos, des de l’inici del contracte, en 
la maquinària i utillatge que a proposta de l’adjudicatari autoritzi l’Ajuntament de Sant Celoni, 
de conformitat a la naturalesa i característiques específiques dels diferents elements de la 
inversió, que podran ser de forma orientativa: 

 
ELEMENT NÚMERO 

Prestatgeries per la cuina, que haurien de ser de 
material que no s’oxidi, de fàcil neteja i desinfecció, 
acer inoxidable. 3 
Petit material per cuinar, plats, gots, paelles, olles i 
elements complementaris com batidora, termòmetres 
de temperatura de cuina.....  (partida alçada i ha 
definir pel plec de la concessió) 1 
Prestatgeries per al magatzem, que haurien de ser de 
material que no s’oxidi, de fàcil neteja i desinfecció  2 
Planxa de  800X600X3 de dos plaques de ranurada i 
altre llisa a gas.  

1 

 
Els elements hauran de ser de nova adquisició, i s’haurà d’aportar les factures de compra a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, a efectes de valoració. 
 
En cas que s’hagin de reparar o substituir en qualsevol moment, alguns dels elements de la 
inversió esmentats anteriorment, la seva reparació o reposició anirà a càrrec exclusiu de la 
concessionària i s’entendran igualment amortitzats a la fi del contracte. 
 
Les inversions per import superior al mínim establert seran valorades com a criteri 
d’adjudicació del contracte d’acord amb el plec de clàusules administratives. Les inversions 
que es consignen en aquest plec i aquelles a que l’adjudicatari es comprometi a fer en la seva 
oferta, hauran de ser executades en el termini de dos mesos des de l’inici del contracte. 
 
La manca d’execució de les inversions esmentades, o la seva execució fora del termini previst 
o per import inferior al que resulti de l’oferta de l’adjudicatari, serà considerada com a 
incompliment d’una de les condicions essencials del contracte i podrà comportar-ne la 
resolució, sens perjudici de l’eventual rescabalament de danys i perjudicis que pogués patir 
l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 9.- Relació amb les persones usuàries 
L’empresa adjudicatària vetllarà per tal que les persones usuàries disposin de la informació 
escaient sobre el funcionament del servei. Així  mateix, tal com és preceptiu caldrà disposar 
del fulls de reclamació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir contractada a l’inici de la vigència del contracte una 
assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 400.000 €, per un 



aforament màxim legalitzat de 150 persones. 
 
CLÀUSULA 10.- Personal adscrit al servei 
1. Contractarà al seu càrrec, el personal necessari per la correcta atenció al servei, no 
generant-se, per tant, cap vincle laboral entre aquest personal i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
En iniciar-se el servei, l’adjudicatària vindrà obligada a notificar a l’Ajuntament de Sant Celoni, 
els llocs de treball que cal dotar, amb indicació de les modalitats contractuals laborals 
adequades. 
 
2. Està obligada a donar d’alta a la Seguretat Social, qualsevol persona que s’adscrigui al 
servei. Aportarà semestralment a l’Ajuntament de Sant Celoni, una relació de totes les 
relacions laborals establertes per a la prestació del servei i còpia respectiva dels documents de 
cotització a la Seguretat Social (TC). 
 
3. Disposarà del corresponent pla de prevenció de riscos laborals i totes les persones que 
s’adscriguin al servei hauran de disposar o bé rebre en el mínim termini de temps, formació en 
els riscos específics que s’hi determini. 
 
4. Haurà d’articular els mitjans contractuals i/o indemnitzatoris necessaris per tal d’atendre les 
obligacions derivades de les relacions laborals que pugui contreure en relació a la present 
contractació. En cap cas hi haurà subrogació del personal per part de l’Ajuntament de Sant 
Celoni i/o futurs contractistes del servei.  
 
CLÀUSULA 11.- Cànon 
L’empresa explotadora resta obligada al pagament d’un cànon en els termes exposats en el plec 
de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 
 
La manca de pagament del cànon per part de l’adjudicatari suposarà un incompliment de les 
condicions essencials del contracte i podrà comportar la seva resolució en els termes indicats en 
el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.  
 
 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN A L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
Des de fa temps l’Ajuntament de Sant Celoni disposa, a més dels serveis jurídics propis, de 
serveis jurídics externs que complementen adequadament les necessitats d’assessorament de la 
Corporació. 
 
A data d’avui, encara és necessari aquest assessorament, com a prestació complementària de 
l’assessorament jurídic preceptiu, el qual està reservat als funcionaris d’habilitació nacional i 
d’altres tècnics jurídics que exercitin aquestes funcions. Concretament, s’aprecia que aquest 
assessorament és especialment necessari per a l’àmbit administratiu i laboral, atesa la 
complexitat i volum d’expedients que afectes a totes dues àrees. 
 
Es fa necessari, per tant, iniciar un expedient administratiu per a la contractació per un nou 
període de temps del servei d’assessorament jurídic extern a l’Ajuntament de Sant Celoni, que 
ha d’incloure les tasques que, amb caràcter enumeratiu i no exhaustiu, es relacionen a 
continuació: 
 
• Assessorament jurídic i elaboració de dictàmens i informes de les matèries que siguin 
competència de l’Ajuntament i que estiguin relacionades amb el seu funcionament. 
 
Queden exclosos aquells informes, l’emissió dels quals estigui reservada per la normativa 



vigent aplicable a determinats llocs de treball de l’ajuntament.   
 
Dins d'aquesta prestació s'inclou, entre d'altres (essent aquesta relació a títol 
exemplificatiu) l'assessorament jurídic corresponent a: 
 
- La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial 
- De qüestions patrimonials diverses 
- De reclamació de danys i perjudicis causats a l'ajuntament 
- A la tramitació dels expedients de contractació que siguin indicats per part de l'ajuntament 
- Al suport jurídic que sigui sol·licitat a la secretaria municipal per part d’altres àrees, per a 
les quals sigui necessari l’emissió d’informes o l’atenció presencial dels casos que siguin 
plantejats, especialment pel que fa a qüestions urbanístiques i de caire social.  
 
• La representació i defensa en judici de l’Ajuntament i dels ens dependents que hi puguin 
ser creats, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa i laboral. Aquesta 
representació i defensa inclou la informació permanent i puntual a l’Ajuntament de l’estat de 
tramitació i desenvolupament de totes les actuacions, tràmits i fases de cada un dels 
procediments, així com l’assessorament legal continu, pel qual es donarà opinió jurídica 
sobre totes les qüestions que es puguin plantejar en el desenvolupament de les funcions 
pròpies de l’Ajuntament. 
 
• L’assistència lletrada i defensa del personal de l’Ajuntament i dels seus càrrecs polítics, 
quan aquesta assistència no quedi coberta amb l’assegurança municipal corresponent, 
sempre i quan no es tracti d’un litigi entre l’Ajuntament i el seu personal. 
 
• Assistència a reunions, assemblees i esdeveniments de naturalesa anàloga, ja siguin de 
caràcter públic o privat, en què participi o bé que celebri: 
 - l’Alcalde i/o regidors de l’Ajuntament, en representació seva 
 - Personal de l’Ajuntament, que també actuï en concepte d’aquesta representació de 
l’Ajuntament,  quan sigui sol·licitada pel mateix Ajuntament. 
 
• Qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les exposades, de caràcter específic i 
puntual, que li sigui directament encarregada per part d’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
• Exercir accions judicials en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament, en l’àmbit de 
la jurisdicció administrativa i laboral. 

 
L’Alcaldia ha ordenat l’inici d’un expedient administratiu per formalitzar una nova contractació 
del servei d’assessorament jurídic extern a l’Ajuntament de Sant Celoni, d'acord amb el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars 
que haurà de regir el contracte i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir. 
 
L’article 10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, indica que són contractes de serveis els que tenen per 
objecte les prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o d’un subministrament.  
 
La contractació del servei d’assessorament jurídic extern de l’Ajuntament de Sant Celoni 
s’adequa a la definició d’aquest tipus de contracte. 
 
Segons informe del secretari municipal i atès el valor estimat del contracte, es pot aplicar el 



procediment obert i correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’expedient de 
contractació i la posterior adjudicació del contracte.  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
servei d’assistència i defensa jurídica i judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
d’aquest servei.  
  
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i 
al Perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
4. Autoritzar la despesa de 37.510  € (31.000 € més el 21% d’IVA) a l’aplicació pressupostària 
01.920A0.22604 (Jurídics, contenciosos) del pressupost de la Corporació vigent per a l’exercici 
2017, quedant supeditada l’aprovació de la despesa per a la resta d’exercicis a l’existència de 
crèdit en el pressupost corresponent. 
 

-------------------------------- 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I DEFENSA 
JURÍDICA I JUDICIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 
 

Clàusula 1.- Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Sant Celoni dels   
serveis consistents en l’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni,    
durant la vigència del contracte, en els procediments i per a les actuacions que s’enumeren en el 
Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
El servei es prestarà sense règim d’exclusivitat, i l’Ajuntament es reserva la possibilitat de 
contractar altres serveis jurídics per a la defensa jurídica en casos que revesteixin un caràcter  
especial per l’especificitat o complexitat de l’objecte del litigi o consulta (tals com poden ser 
propietat intel·lectual, etc). 
 
El Codi CPV que correspon és 79100000-5 Serveis jurídics, i el Codi CPA que correspon és 
69.10.1. 

 
Clàusula 2.- Necessitat i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan 
acreditats a l’expedient. 
 

Clàusula 3.- Pressupost de licitació 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 62.000 €, IVA 
exclòs (31.000 €/any) 
 
El pressupost recull la previsió de despesa pels dos conceptes de l’objecte contractual: 



 
- Assistència jurídica, per un import fix mensual màxim de 1.200 €, sense incloure 

l’IVA. 
- Defensa jurídica i judicial, pels preus unitaris que es recullen a l’Annex 1 d’aquest 

Plec. 
 
Les dades que es fan servir en el present plec, parteixen de la previsió de dos procediments 
laborals per any, tres procediments contenciosos administratius ordinaris per any i tres 
procediments contenciosos administratius abreujats per any, segons la litigiositat produïda 
durant els tres últims anys. Aquestes previsions són orientatives i en cap cas signifiquen cap 
compromís de l’ajuntament pel que fa al seu compliment al llarg del contracte. 
 

En tots els casos, l’import acumulat per la defensa judicial, considerada en el seu conjunt i 
abastant tan la de l’ordre contenciós administratiu com la del laboral, no podrà superar 
l’import de licitació del contracte, un cop descomptat l’import corresponent a 
l’assessorament jurídic. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i inclou, a més de la retribució de l’objecte d’aquest 
contracte, les despeses següents: 
 

- Despeses generals de funcionament 
- Despeses per a la realització de proves pericials 
- Finançament 
- Beneficis 
- Assegurances de responsabilitat civil 
- Transports i desplaçaments i, en el seu cas, dietes que siguin exigits per a la 

prestació dels serveis 
- Bestretes ordinàries i habituals pròpies dels serveis jurídics contractats 
- Honoraris del personal al seu càrrec 
- Tota classe d’impostos meritats per les prestacions objecte del contracte. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 13.020 €, sobre el 
preu de licitació. 
 
El sistema de determinació del preu del contracte és mixt, amb un preu cert per a l’apartat 
d’assistència jurídica i per preus unitaris per a l’apartat de defensa judicial. 
 
L’Ajuntament no està obligat a gastar el pressupost màxim de licitació per al cas que el 
número de litigis a executar durant la seva vigència resulti inferior a l’estimat. 
 

Clàusula 4.- Aplicacions pressupostàries 
 

Al pressupost municipal de 2016, prorrogat actualment, existeix finançament per fer front a les 
despeses derivades d’aquest contracte.  
 
Clàusula 5.- Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la formalització del 
contracte i serà prorrogable anualment de forma expressa, per mutu acord de les parts, 



sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre 
anys.  
 
La petició de pròrroga haurà de ser formulada, com a mínim, dos mesos abans de 
l’extinció del contracte. 
 
En el cas que a la finalització del contracte inicial o de la pròrroga, si escau, no estigués 
resolta i formalitzada la nova licitació pública que a tal efecte es convoqui, l’empresa 
adjudicatària d’aquest contracte estarà obligada a mantenir el servei objecte d’aquest 
contracte, si l’Ajuntament així ho decideix, fins a la formalització del nou contracte, amb 
les mateixes condicions de l’adjudicació i econòmicament proporcional al temps 
prorrogat. 
 

Clàusula 6.- Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de 133.300 €, IVA exclòs (62.000 
€ de durada inicial + 62.000 € pels dos anys de pròrroga opcionals + 9.300 € límit màxim 
de modificació del 15% del pressupost de licitació). 
 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 

Clàusula 7.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada. Es durà a terme mitjançant procediment obert, i l’adjudicació serà 
realitzada mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP. 
 

Clàusula 8.- Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present 
contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 2.000 €. 
 

Clàusula 9.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
Les propostes i la documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins 
el termini de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’últim anunci oficial -si l’últim dia és inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent-, a l’Ajuntament de Sant Celoni, Plaça de la Vila 1, de dilluns a divendres 
laborables, de 8.00 hores a 15.00 hores. La presentació de la documentació es farà 
d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora del procediment administratiu que 
sigui aplicable. 
 
Així mateix, també es pot enviar la documentació per correu. En aquest cas, la 
documentació s’haurà de lliurar abans de les 15.00 hores a l’Oficina de Correus i dins del 
termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa 
mitjançant telegrama, fax o a l’adreça de correu electrònic 
administracio.general@santceloni.cat de l’Ajuntament de Sant Celoni el mateix dia de la 
seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions (les 15:00 hores). Transcorreguts deu dies des de la data 
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esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, degudament signada, en tres sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE NÚM. 1 
 

Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació dels serveis 
d’assistència i defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni en els 
ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral, presentada per ...……......." 
i haurà de contenir la documentació següent: 
 

a) Relació numerada de la documentació inclosa. 
 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent: 

 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de  
.............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i 
amb número de protocol  .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada     a...........  
carrer........................,  núm..........,  (persona  de  contacte......................,  adreça  de correu 
electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació 
relativa als   serveis   d’assistència   i   defensa   jurídica   i    judicial externa de l’Ajuntament  de    
Sant Celoni en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral, i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 
84 TRLCSP; 
 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; 
 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 10) del present Plec i 
que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals de l’equip tècnic 
descrit a la dita clàusula. 
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 31) del present Plec. 
 
(Lloc, data, signatura i segell)." 

 
c) Altres declaracions: 

 
- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de presentar 
una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels 
integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 

 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una 
declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la 
formen. 



 
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de què 
es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita 
exempció. 

 
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració de 
sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 
TRLCSP. 
 
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la 
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 31) del present p lec. 
 

SOBRE NÚM. 2 
 

Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que   
depenguin d’un judici de valor per a la contractació dels serveis d’assistència i 
defensa   jurídica i judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres 
jurisdiccionals  contenciós administratiu i laboral, presentada per .......……..." i 
haurà de contenir la documentació següent: 
 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11) del present Plec, numerada 
i indexada (pla d’execució dels treballs i propostes de millores en els sistemes 
tecnològics) 

 
• Indicació de la persona que el licitador proposa com a interlocutor/receptor dels 

encàrrecs de tramitació que l’Ajuntament li pugui assignar amb expressa menció de la 
persona que la substituirà en cas d’absència justificada, com ara, en cas de malaltia o 
vacances, així com el domicili del licitador, la seva adreça electrònica i el seu número 
de telèfon de contacte. 
 
 
SOBRE NÚM. 3 
 
Portarà la menció “Proposició econòmica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica per a la contractació dels serveis d’assistència i defensa jurídica i 
judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres jurisdiccionals 
contenciós administratiu i laboral........, presentada per .......……..." i haurà de contenir 
proposta econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de  

ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica 
dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió 
de la licitació. 



.............., CIF núm. .............., domiciliada a  ........... carrer ........................, núm. .........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa als serveis   
d’assistència i defensa jurídica i judicial externa de l’Ajuntament de Sant Celoni en els ordres  
jurisdiccionals contenciós administratiu i laboral es compromet a portar-la a terme amb  subjecció 
als Plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars que 
accepta íntegrament, pel que proposa: 
 
- La prestació del servei d’assessorament jurídic pel preu de ...................€, IVA exclòs. 
 
- Els percentatges de baixa sobre els preus unitaris màxims de licitació establerts en l’Annex 1 del 
Plec -de clàusules administratives particulars que, per a cadascun dels grups, s’indiquen a 
continuació: 
 

Grups Tipologia procediments i/o 
serveis 

Percentatge de 
baixa ofert 

a) 1) Procediment ordinari contenciós 
administratiu 

2) Matèria laboral: 
- reclamacions de quantitat 
- impugnació de sancions 
disciplinàries 
- reclamacions per acomiadaments 
- actuacions davant de la inspecció 
de treball 

...........(indicar percentatge 
de baixa fix i únic que serà 
d’aplicació als preus 
unitaris màxims de licitació 
establerts per a cadascun 
dels procediments i/o 
tipologia de serveis què es 
refereix aquest grup) 

b) Procediment abreujat contenciós 
administratiu 

.... (indicar 
percentatge) 

c) Segona instància procediment ordinari i 
abreujat contenciós administratiu, i en 
matèria laboral 

.... (indicar percentatge) 
 

d) Resta de procediments i conceptes .... (indicar percentatge) 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. (Lloc,data, signatura i segell)." 

 
NOTES 
 
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11) del present Plec, numerada i 
indexada. 

 
1) Tota la documentació inclosa als sobres núm. 2 i núm. 3 s’ha de presentar idènticament 
tant en paper com en format electrònic (PDF) en suport informàtic. 

 
2) Si s’hagués anunciat la presentació de proposicions per correu i tinguessin entrada a 
l’ajuntament amb posterioritat a l’acabament del termini de presentació d’ofertes, es 
comunicarà als licitadors la nova data de l’acte d’obertura. 

 
3) Els licitadors als quals no s’hagi adjudicat el contracte podran retirar la documentació 
aportada un cop s’hagi exhaurit la via administrativa o, si escau, la judicial. Transcorregut un 
any des de la data d'adjudicació del contracte sense que s’hagi procedit a la seva retirada, 
s’entendrà que el licitador en desisteix i es procedirà a la seva destrucció. 

 
OBERTURA DELS SOBRES: 

 
- L’obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc en acte no públic el dia que serà determinat per 
resolució de l'alcaldia. 



 
- L’obertura del sobre núm. 2 es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, un cop conclosa la fase anterior, en el dia i l’hora que es determini per 
l’Alcaldia. En aquest acte es donarà compte de les ofertes admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense 
obrir-los, dels sobres 2 de les proposicions excloses. La data i l’hora de l’acte es comunicaran 
prèviament als licitadors. El contingut dels sobres 2 es trametrà als tècnics corresponents per 
a la seva valoració. 

 
- L’obertura del sobre núm. 3 es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, un cop efectuada la valoració de la documentació continguda al sobre 2. La 
data es comunicarà als licitadors. Un cop oberts els sobres 3, si s’escau, es trametrà la 
documentació als tècnics corresponents per a la seva valoració. 

 
- La comunicació de la data i hora previstes per a la celebració de les diferents meses de 
contractació, serà comunicada als licitadors via correu electrònic, sens perjudici de la utilització 
d'altres mitjans que siguin considerats adients. 

 
- La mesa es podrà reunir les vegades que consideri oportú per avaluar el contingut dels 
diferents sobres i podrà sol·licitar els informes i aclariments que consideri oportuns per tal de 
poder efectuar dita avaluació.  

 
Clàusula 10.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 

 
El licitador haurà de disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera, mitjançant l’aportació del justificant de l’existència 
d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una garantia 
de fins a 600.000 € per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de l’activitat 
professional. 
 

b) Solvència professional o tècnica: 
 
 Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys  
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. 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 manca d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats poden 
ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  

 
Aquesta relació ha d’acreditar: 

 
- L’experiència del licitador en defensa jurídica d’administracions públiques en 

l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa i laboral, on s’haurà 
d’especificar els procediments judicials en què hagi intervingut (referència, 
client, fases i sentit de la sentència). S’exigeix l’acreditació d’una experiència 
professional mínima de 5 anys en aquest àmbit. 

 
- Experiència professional mínima de 5 anys en la prestació de serveis 

d’assessorament i defensa jurídica, en els àmbits del contenciós 
administratiu i laboral. 

 
 Declaració indicant l’equip tècnic que el licitador proposa adscriure per a 



l’execució del contracte. Els licitadors hauran d’acreditar una capacitat estructural 
adient per  portar a terme tot el conjunt d’activitats processals corresponents a aquest 
contracte i que impliqui l’assistència a l’Ajuntament en qualsevol dels tràmits 
processals, incloses les actuacions en execució de sentència. 

 
La solvència tècnica o professional dels qui formaran part dels equips de treball del 
licitador que concorri en aquesta licitació, s’acreditaran mitjançant: 
 
a) Descripció dels equips de treball que es proposen adscriure a l’execució del 
contracte. Aquests equips de treball hauran d’estar integrats, com a mínim, per un 
professional titular de l’equip que sigui lletrat en exercici i un professional més. Com a 
mínim, un dels integrants de l’equip haurà d’estar especialitzat en l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu, amb una experiència mínima de cinc anys d’exercici d’advocat 
en aquest ordre. 
 
b) Currículum on constin les titulacions acadèmiques i professionals del personal 
adscrit a l’execució del contracte, acreditatives que són llicenciats en Dret. 
 
c) Justificant de col·legiació com a exercent per a la pràctica de l’advocacia, 
almenys per a un dels components de l'equip de treball. 
 

Clàusula 11.- Criteris d'adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

 Criteris que depenen d’un judici de valor  (35 punts màxim) 
 
Als efectes de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, els licitadors hauran 
de presentar una memòria explicativa dels extrems indicats a continuació: 
 

1) Presentació d’un pla d’execució dels treballs detallat i justificat (fins a un màxim de 30 
punts) 

 
Sota aquest criteri es valorarà la metodologia de treball, l’estratègia de treball dissenyada 
i l’organització de l’execució del contracte que satisfaci l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en 
la prestació del servei. Es valorarà tant la modalitat d’assessorament ofert en relació 
preferentment als assumptes que hagi de tractar, així com el seu grau de dedicació i 
immediatesa en la resposta. Concretament, es valorarà, partint del compliment de les 
prestacions obligatòries que resulten del present plec de clàusules i del de prescripcions 
tècniques que regeixen aquest contracte: 
 
a) El temps de resposta per a l’emissió d’informes 
b) La disponibilitat per atendre les consultes que l'Ajuntament consideri escaients. 

Aquesta disponibilitat vindrà valorada, entre d’altres, per la facilitat en la 
comunicació i en la tramesa de la informació relacionada amb dites consultes. 

c) La validació de la fiabilitat de la informació facilitada. 
d) La metodologia en el plantejament de la defensa de l'ajuntament en els diferents 

processos judicials en què pugui resultar afectat 
e) La informació del decurs dels diferents processos judicials. 
f) L'anàlisi de les millores jurídiques que es poden operar en els expedients que 

tramiti l'ajuntament, arran de l'experiència acumulada en l'assessorament a 
l'ajuntament i en la seva defensa judicial. 



g) La disponibilitat per participar en les reunions que l'ajuntament consideri 
necessàries. 

h) Qualsevol altra aportació que sigui considerada important o necessària. 
 
En cap cas, el contingut del pla d’execució dels treballs pot empitjorar o incomplir 
aquestes prestacions obligatòries que ha d’assumir el contractista, i que han estat 
incloses en el present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte. El licitador que les empitjori o 
incompleixi, quedarà exclòs de la licitació. 

 
2) Proposta de millores en els sistemes tecnològics (fins a un màxim de 5 punts). Els 
licitadors podran oferir millores a incorporar en els sistemes tecnològics de l’ajuntament, 
com bases de dades o programes informàtics, que permetin a l’Ajuntament conèixer en 
qualsevol moment l’estat de tramitació de cadascun dels plets en els que són part i l’abast 
de la prestació de defensa processal. 
 
El programari ofert ha de tenir, com a mínim, els camps que s’indiquen a l’Annex 2 
d’aquest Plec. 
Si s’ofereix aquesta millora per part del licitador que resulti l’adjudicatari del contracte, el 
programa serà propietat de l’ajuntament des de la seva instal·lació i ús, i en finalitzar el 
contracte, continuarà essent propietat de l’ajuntament.  
 

 Criteris avaluables de forma automàtica  (65 punts màxim) 
 

1) Per la millora dels preus unitaris màxims de licitació establerts per als procediments i/o 
tipologia de serveis que integren cadascun dels grups següents (de 0 a 35 punts a raó del 
detall següent): 

 
• Grup a) Procediment ordinari contenciós administratiu i procediment en matèria  
laboral  (fins a un màxim de 13 punts) 
• Grup b) Procediment abreujat contenciós (fins a un màxim de 9  punts) 
• Grup c) segona instància procediment ordinari i abreujat contenciós administratiu, i en 
matèria laboral (fins a un màxim de 9 punts) 
• Grup d) Resta de procediments i conceptes (fins a un màxim de 4 punts) 

 
Els licitadors hauran d’indicar en les seves respectives ofertes –d’acord amb  el model 
d’oferta econòmica recollit a la clàusula 9 d’aquest plec- un percentatge de baixa fix i únic 
que serà d’aplicació sobre els preus unitaris màxims de licitació que s’han fixat per a 
cadascun dels procediments que integren els grups a què s’ha fet referència. 
 
Aquest criteri es valorarà amb aplicació de la fórmula següent en cada un dels grups: 
 
Pp = Pma * Pm/P  
 
Essent: 
Pp = Puntuació parcial obtinguda en el grup que es valora. 
Pma = Puntuació màxima establerta per al grup que s’està valorant 
Pm = % de baixa que es valora 
P = % de baixa més elevat ofert 
 
La puntuació total obtinguda per aquest criteri serà el resultat de sumar les puntuacions 
parcials obtingudes en cadascun dels grups (grups a + b + c + d) 
 



2) Per la millora del preu de l’assessorament jurídic, (de 0 a 30 punts). 
 
Obtindrà la màxima puntuació el licitador que ofereixi la major baixa sobre el preu de 
licitació i la puntuació de la resta de licitadors s’obtindrà per aplicació de la fórmula 
següent: 
 
Valor en punts de l’oferta = 30 * Preu oferta més baixa  

Preu oferta del licitador 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Sant Celoni es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui   
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb 
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
151.3 TRLCSP. 
 

Clàusula 12.- Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 
 

Clàusula 13.- Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 

Clàusula 14.- Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Per al càlcul dels percentatges que provoquin una situació de baixa anormal o 
desproporcionada, es tindrà en compte la mitja aritmètica dels percentatges de baixa de 
totes les ofertes considerades vàlides en cada un dels grups de puntuació. En el cas de 
l’assessorament jurídic, es considerarà la mitja aritmètica de les ofertes presentades. 
Les ofertes amb baixes anormals o desproporcionades s’apreciaran d’acord amb els 
criteris establerts a l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada 
desproporcionada o anormal es seguiran les determinacions de l'article 152 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la seva justificació i possible 
acceptació. 
 

Clàusula 15.- Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 TRLCSP. 
 

Clàusula 16.- Garantia definitiva 
 
Atenent al fet que l’import total del contracte vindrà determinat en funció dels preus 
unitaris, l’import de la garantia a constituir es fixa en el 5% del pressupost base de 
licitació, segons el disposat a l’article 95.3 del TRLCSP 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 96.1 TRLCSP. 
 

Clàusula 17.- Obligacions del contractista 
 
Les condicions a què haurà de subjectar-se l’execució del contracte, així com els drets i 



obligacions de les parts al respecte, són les que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, les següents: 
 

1. El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en el Plec de 
prescripcions i de clàusules administratives particulars regulador dels serveis objecte d’aquest 
contracte (en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i 
d’acord amb les instruccions que per la seva interpretació doni l’Ajuntament al contractista. 

 
2. Seran obligatòries pel contractista les millores d’execució que ofereixi en el procés de 
selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i que s’hagin pres en consideració en 
la valoració de la seva oferta. 

 
El contractista ha d’adscriure en l’execució del contracte les millores que hagi especificat 
en la seva proposició. El seu incompliment serà causa de penalització o de resolució del 
contracte, de conformitat amb allò establert a les clàusules 22 i 23 d’aquest plec. 
 

3. El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social 
que es derivin del compliment o incompliment del contracte i de les prestacions 
desenvolupades. 

 
4. L’exercici d’accions i la representació i defensa jurídica serà assumida pel contractista 
respecte cada causa o acció judicial, previ el pertinent acord que, per a l’exercici d’accions 
judicials o, en el seu cas, personació en defensa, exigeixi la legislació local o general aplicable 
en la matèria, i comprendrà totes les causes, diligències o qualsevol tipus d’actuacions que es 
segueixin davant els òrgans administratius, judicials o jurisdiccionals corresponents. 

 
5. El desistiment, renúncia, aplanament i la satisfacció extraprocessal quan legalment 
se'n puguin exercitar, en qualsevol plet o causa judicial, requerirà l’autorització expressa i 
específica de l’Ajuntament, de conformitat amb el que prevegi la legislació aplicable en la 
matèria. 

 
6. Abstenir-se d’intervenir professionalment a favor de particulars, organismes o entitats 
públiques o privades en assumptes que afectin directament a l’Ajuntament. 

 
7. Ser responsable de la correcta execució del contracte, així com de les conseqüències 
que se’n derivin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, de conformitat amb allò que 
disposa el TRLCSP. 

 
8. La naturalesa administrativa de la relació que s’estableix entre l’ajuntament i el 
contractista en base al contracte exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial entre el 
personal del contractista o dels seus subcontractats amb l’Ajuntament. 

 
9. El contractista queda obligat que el servei d’assessoria i defensa jurídica objecte 
d’aquest contracte sigui prestat pel mateix/os professional/s durant tota la vigència del 
contracte. En el supòsit que per causes alienes a la voluntat del contractista aquesta condició 
no es pogués complir, estarà obligat a adscriure un altre professional que reuneixi els 
mateixos criteris de solvència professional que se li van exigir a l’hora d’efectuar l’adjudicació 
del contracte. 

 
El contractista haurà de disposar durant l’execució del contracte del personal que es va  
comprometre a adscriure en la seva proposició. Aquest personal dependrà exclusivament 
del contractista i aquest, per tant, tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició  



d’ocupador, i haurà de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de 
Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el treball. L’incompliment d’aquests 
obligacions per part del contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per 
part del personal que hagi designat, no implicaran cap responsabilitat per a l’Ajuntament. 
 

10. Ha d’observar reserva absoluta de la informació obtinguda en el desenvolupament del 
contracte i, excepte autorització expressa de l’Ajuntament, no utilitzar per a ell ni proporcionar 
cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut dels  
mateixos. En tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l’incompliment d’aquestes obligacions. 

 
Aquest incompliment pot ser causa de resolució del contracte. 
 

11. Presentar al Registre d’entrada municipal (ja sigui de forma presencial o mitjançant   
tramitació on-line a l'adreça electrònica que li sigui facilitada per l'Ajuntament) tots els 
documents que li trameti el Jutjat o Tribunal en relació al procediment en tramitació. 

 
12. Respectar les normes deontològiques en l’exercici de l’advocacia. 

 
13. Un cop finalitzada la vigència d’aquest contracte, el contractista haurà d’atorgar la vènia 
al nou adjudicatari per a la continuació del procediment, sense que procedeixi l’abonament 
addicional de cap quantitat per les actuacions realitzades. 

 
14. L’Ajuntament es reserva el dret d’assumir per sí mateix la representació i defensa dels 
seus interessos, amb independència de l’estat de tramitació processal en què es trobin els 
assumptes, ja sigui durant la vigència del contracte o el seu període transitori. 

 
Clàusula 18.- Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials 

 
Serà condició especial d’execució el compliment dels terminis de pagament 
subcontractistes o subministradors establerts a l’art. 228 del TRLCSP. 
 
Aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial, de forma que el seu 
incompliment podrà ser considerat causa de resolució del contracte als efectes 
assenyalats a l’art. 223.f) TRLCSP 
 
Així mateix, es consideren obligacions contractuals essencials: 
 

- Adscripció de mitjans personals i materials necessaris. 
- Compliment de les característiques de la prestació que es determinen en aquest plec i del 
que s’hagin tingut con consideració per a la valoració de l’oferta. 
- Compliment de la condició especial d’execució establerta en el primer paràgraf d’aquesta 
clàusula. 

 
Clàusula 19.- Modificació del contracte 

 
1. El contracte es podrà modificar amb l’abast i límits següents: 

 
Atès que l’Ajuntament no pot precisar prèviament el nombre d’accions judicials que serà 
dut a terme durant el període de vigència del present contracte, la previsió efectuada és 
susceptible  d'experimentar un increment o disminució segons les necessitats reals que 
siguin plantejades en cada moment. En conseqüència, en cas d’augment de necessitats 
es podrà modificar el  contracte. Així mateix, si les necessitats reals són inferiors a les 
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previstes, el contractista no  podrà sol·licitar cap indemnització. 
 
El límit d’aquesta modificació per increment de les necessitats reals serà del 15% del 
pressupost màxim de licitació, sense IVA, pel total de la duració del contracte, incloses les 
possibles pròrrogues, i s’haurà de tramitar abans d’esgotar- se el pressupost màxim 
inicialment aprovat. El procediment per a realitzar les modificacions previstes és el 
següent: 

 
- Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del 
contracte, amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 
- Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 
- Fiscalització de l’expedient. 
- Informe de l’àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. 
- Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 

 
2. Només es podrà modificar el contracte per causes no previstes en el plec o en l’anunci de 
licitació, quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, 
amb caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP. 

 
Aquestes modificacions no poden alterar les condicions contractuals essencials de la 
licitació i l’adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions estrictament 
indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la modificació. 
 

3. En cas de modificació del contracte, s’haurà de reajustar l’import de la garantia definitiva. 
 

Clàusula 20.- Règim de pagament 
 

1. El preu del s’abonarà amb la presentació i l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de 
les factures emeses per part del contractista, en els termes establerts a l’article 216 TRLCSP. 

 
2. El contractista facturarà mensualment l’import dels serveis corresponents al concepte 
d’assessorament jurídic, prèvia acreditació de la seva realització. Aquesta factura no podrà ser 
emesa amb anterioritat a la prestació del servei objecte del contracte. 

Així mateix, mensualment, també presentarà factura relativa a les actuacions judicials 
practicades en el mes de què es tracti (una factura per cadascuna de les actuacions 
practicades). Aquestes factures hauran d’anar acompanyades d’una relació certificada de 
les actuacions practicades en correspondència amb les factures presentades 
corresponents a aquell mes. 
 

3. En els casos de procediments judicials es facturarà en la forma següent: 
 

- Per als procediments abreujats i ordinaris contenciós administratius, segona instància 
del procediment ordinari, i recursos de cassació, es satisfarà al contractista el 50% del 
preu que resulti adjudicat a resultes d’aplicar el percentatge de baixa únic i idèntic que 
va oferir al preu unitari màxim de licitació establert per a cadascun dels procediments a 
què s’ha fet referència a l’inici de la tramitació del procediment (presentació o 
contestació de la demanda) i el 50% restant quan Per a el procediment estigui acabat. 

 
- la resta de tipologies de serveis a prestar, es satisfarà el 100% del preu pel qual n’hagi 

resultat adjudicat el procediment i/o actuació o tipologia de serveis de què es tracti un 
cop realitzada l’actuació corresponent i prèvia acreditació de la realització de la 
mateixa en la seu que pertoqui. 
 

4. Els requisits de facturació s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte 



estableixin les disposicions de caràcter general aplicables. Tanmateix, la facturació serà 
efectuada d’acord amb les instruccions que emeti la intervenció municipal. 

 
5. Un cop finalitzat el contracte i/o la seva pròrroga, cas que sigui exercida, si s’hagués de 
continuar prestant el servei per part del contractista per tal d’atendre adequadament els 
necessitats de representació i defensa de l’Ajuntament, el règim de facturació s’efectuarà 
d’acord amb el règim transitori establert en el Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 
Clàusula 21.- Revisió de preus 

 
No s’aplicarà cap revisió de preus. 
 

Clàusula 22.- Causes de resolució 
 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del 
TRLCSP, les següents: 
 

− El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents Plecs 
durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de Sant Celoni puguin 
derivar-se perjudicis per a l’interés públic. 
 

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

− Incompliment o compliment defectuós reiterat (en més de dues ocasions en el termini 
de sis mesos) de la prestació objecte del contracte i dels termes continguts en la seva 
oferta. 
 

− Incompliment de l’obligació de reserva absoluta de la informació obtinguda en el 
desenvolupament del contracte, establert a la clàusula 17 d’aquest Plec. 
 

Clàusula 23.- Penalitats 
 
Cas que l’Ajuntament de Sant Celoni opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 

1) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del contracte. 

 
2) Penalitats de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, pels supòsits següents: 

 
- Compliment defectuós de la prestació. 
- Incompliment de l’obligació d’adscriure els mitjans materials o personals assenyalats 
pel contractista en la seva oferta. 
- Incompliment dels compromisos adquirits i que han estat objecte de valoració per 
procedir a l’adjudicació del contracte.  
- Incompliment de condicions per procedir a la subcontractació. 

 
3) Incompliments en les condicions de subcontractació establerts en aquest plec, es 

podran imposar penalitats de fins a un 50% de l’import de la subcontractació 
realitzada. 

 
L’import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant la 



minoració del seu import en les factures que meriti l’execució del contracte o, de no ser 
possible, en la liquidació d’aquest, responent-ne, en tot cas, la garantia definitiva 
constituïda pel contractista. 
 

Clàusula 24.- Compliment del contracte 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de 
la prestació, en els termes establerts en el contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, al 
venciment del termini contractual, sens perjudici que les necessitats de defensa jurídica 
de la corporació pels assumptes assignats perdurin i els resulti d’aplicació el règim 
transitori establert en el Plec de prescripcions tècniques particulars. La constatació del 
compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per 
part de l’Ajuntament, a través del responsable del contracte. 
 

Clàusula 25.- Termini de garantia del contracte 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, no s’estableix un termini de garantia. 
 

Clàusula 26.- Cessió 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Sant Celoni, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 

Clàusula 27.- Subcontractació 
 

El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització de treballs   
auxiliars i accessoris vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el compliment dels 
requisits establerts en l’article 227 i següents del TRLCSP i normativa concordant. 
 
Les prestacions a subcontractar no podran excedir del 30% del pressupost màxim de 
licitació 
 

Clàusula 28.- Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 

Clàusula 29.- Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, pel Text refós 
de la Llei de  contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 



14 de novembre, i la  seva normativa de desplegament, així com per la resta de 
normativa legal aplicable. 
 

Clàusula 30.- Domicili a efectes de notificacions 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota 
mena de notificacions i tràmits, en relació amb l’expedient de la present contractació, serà 
el que figuri en el contracte corresponent. L’adreça de correu electrònic serà la indicada 
en la informació facilitada en el sobre número 2 presentat per participar en la licitació del 
present contracte.  
 

Clàusula 31.- Adjudicació i constitució de la garantia definitiva pel licitador proposat 
com a adjudicatari 

 
D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent 
les proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades ni excloses, i 
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment, 
presenti la documentació següent: 

 
1) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

 
2) Presentar els següents documents: 

 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de 
constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el 
darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte 
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que es 
presenti en fotocòpia sigui compulsada degudament amb la documentació original. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat l’Ajuntament 
per obtenir de forma directa la seva acreditació. 
 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 



dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas 
d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 10 del present Plec. 
 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  
 
e) Còpia autèntica de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys i/o 
perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’execució del servei, amb una 
cobertura mínima de 600.000 € 
 
f) La resta de documentació que s’indica en aquest Plec de clàusules a aportar de 
forma prèvia a la formalització del contracte. 
 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva, a l’habilitació 
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no 
consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la 
declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han 
experimentat cap variació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o si la documentació 
presentada no és la correcta, es procedirà en els termes assenyalats a l’article 151 
TRLCSP. 
 

L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte en els 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al perfil del 
contractant. 
 
Clàusula 32.- Formalització del contracte 

 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 

Clàusula 33.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones 
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 

Clàusula 34.- Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 
un import mínim de 600.000 € durant tot la duració del contracte, incloses les seves 
pròrrogues. S’ha d’acreditar la contractació d’aquesta assegurança abans de procedir a 
l’adjudicació del contracte, en els termes de la clàusula 31 del present plec de clàusules. 



 
Clàusula 35.- Lloc de prestació/lliurament 

 
El lloc fixat per a la prestació/lliurament dels serveis objecte del contracte són: 
 

- El despatx professional del contractista 
- Els jutjats i tribunals corresponents 
- L’Ajuntament de Sant Celoni 

 
Clàusula 36.- Responsable del contracte 

 
Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del 
TRLCSP, al secretari de l'ajuntament, o tècnic funcionari de l'ajuntament en qui delegui. 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en el 
capital de la qual n’ostenti, ell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els 
que tinguin representació legal, una participació superior al 10% del capital social i/o en 
siguin administradors. 
 

Clàusula 37.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
El contractista 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, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan 
competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa contractista 
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa 
els exigirà 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. 
 
De conformitat amb la Disposició addicional 26a del TRLCSP, els contractes que 
impliquin el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva 
integritat la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i la normativa que la desenvolupa o que la substitueixi. En el cas que la 
contractació impliqui l’accés a dades de caràcter personal, el tractament dels quals sigui 
responsable aquest Ajuntament, per part del contractista, aquest tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es 
considerarà comunicació de dades, quan es compleixi el previst a l’article 12.3 del la 
LOPD. En qualsevol cas, les previsions de l’article 12.2 de la LOPD es faran constar per 
escrit. 
 
Finalitzada la prestació del contracte, les dades de caràcter personal es destruiran o 
retornaran a l’Ajuntament o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer 
encarregat del tractament conservarà degudament bloquejades les dades en tant que es 
puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament. 
 



En el cas que un tercer tracti les dades personals per compte del contractista, l’encarregat 
del tractament haurà de complir amb els requisits següents: 
 
1) Que aquest tractament estigui especificat i autoritzat per l’òrgan contractant. 
2) Que el tractament de les dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions del 

responsable del tractament. 
3) Que el contractista encarregat del tractament i el tercer formalitzin el contracte en 

els termes previstos a l’article 12.2 de la LOPD. 
4) Que el contractista informi a l’Ajuntament. 
 
En aquest cas, el tercer tindrà també la consideració d’encarregat del tractament. 
 
El contractista vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la difusió indeguda 
de les dades personals que es produeixin com a conseqüència d’una negligent 
implantació de les mesures de seguretat per part de l’encarregat del tractament i tindrà 
l’obligació de notificar a aquet Ajuntament qualsevol incident des seguretat que detecti. 

 
Clàusula 38.- Facultat de l’Ajuntament de Sant Celoni sobre manteniment d’estàndards 
de qualitat en la prestació del servei 

 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el 
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar  els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de 
les persones contractades pel contractista no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament 
de Sant Celoni n’informarà al contractista i aquell l’haurà de substituir en el termini més 
breu possible, sense que pugui excedir, en cap cas, dels deu dies naturals, comptadors 
des de l’endemà de la comunicació rebuda per part de l’Ajuntament. La manca d’aquest 
personal en cap cas pot constituir la justificació de l’incompliment de les obligacions que 
corresponen al contractista, d’acord amb l’establert en el present Plec de clàusules, en el 
Plec de prescripcions tècniques particulars del present contracte i en els compromisos 
que n’hagi adquirit en la seva oferta de contractació.  
 

Clàusula 39.- Propietat dels treballs 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 

DILIGÈNCIA: 
 
Per la present diligència, informo de la conformitat del present plec amb la normativa vigent 
aplicable, sense perjudici de sotmetre’m a una altra opinió més fonamentada en dret. 
 
El secretari, 

Antoni Peralta Garcerá. 
 

ANNEX 1 – PREUS UNITARIS MÀXIMS DE LICITACIÓ 
 

A) JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 



 
 

Tipologia de servei a realitzar Preu unitari (IVA exclòs) 
 

1. Assistència a declaracions en totes les jurisdiccions  
quan no formin part d’un procediment específic 200,00 EUR 

 
2. Mesures cautelars sol·licitades amb caràcter previ o en 200,00 EUR 

mateix recurs contenciós-administratiu 
 

3. Apel·lació de mesures cautelars 200,00 EUR 
 

4. Autoritzacions entrades en domicili 200,00 EUR 
 

5. Procediments davant jurats d’expropiació 200,00 EUR 
 

6. Procediments abreujat contenciós administratiu 700,00 EUR 
 

7. Segona instància en el procediment abreujat 400,00 EUR 
 

8. Procediment ordinari contenciós administratiu 2.000,00 EUR 
 

9. Segona instància del procediment ordinari 1.000,00 EUR 
 

10. Incident execució sentència 500,00 EUR 
 

11. Recurs de cassació 1.500,00 EUR 
 

12. Altres actuacions d’anàleg o similar valor processal,  
en què el responsable del contracte determinarà el  
seu import Màxim 600,00 EUR 

 
 

B) JURISDICCIÓ SOCIAL 
 

Tipologia de servei a realitzar Preu unitari (IVA exclòs) 

1) Conciliacions en matèria laboral: 
 

- Redacció de Papereta de Conciliació o assistència 200 EUR 
 a l’acte sense avinença 

 
- Assistència a l’acte amb avinença 300 EUR 

 
2) Actuacions davant de la Inspecció de Treball 300 EUR 

 
3) Reclamació de quantitat 600 EUR 

 
4) Actuacions disciplinàries: 

 
- Estudi, elaboració i redacció de la carta d’imposició 250 EUR 

 de sancions 



 
- Redacció de la comunicació de faltes molt greus que      450 EUR 

 impliquin acomiadament 
 

- Intervenció total en expedients disciplinaris 600 EUR 
 contradictoris i expedients disciplinaris a representants 
dels treballadors 

 
5) Impugnació de sancions disciplinàries 500 EUR 

 
6) Reclamacions per acomiadaments, disciplinaris o 700 EUR  

 objectius, i altres resolucions contractuals, individuals 
o col·lectives 

 
7) Execució de sentències 600 EUR 

 
8) Recurs contra provisions i interlocutòries 300 EUR 

 
9) Recurs de suplicació 500 EUR 

 
10) Recurs de revisió 1.000 EUR 

 
11) Recurs de cassació 1.000 EUR 

 
ANNEX 2 – MITJANS INFORMÀTICS DE SEGUIMENT I CONTROL 

 
Per al seguiment, control i informació de la prestació del servei, el contractista ha de 
posar a disposició de l’Ajuntament sistemes tecnològics que li garanteixin el 
coneixement immediat de l’estat dels plets. 
 
Per aquest motiu, disposarà d’un programari destinat a la gestió de les dades objecte del 
contracte i que haurà de tenir, com a mínim, els camps següents: 
 

- Data alta 
- Número de procediment judicial 
- Òrgan judicial 
- Tipus de procediment judicial 
- NIF del demandant 
- Nom part demandant 
- NIF part demandada 
- Nom part demandada 
- Codemandats 
- Codemandants 
- Descripció de l’acte impugnat 
- Ref. Expedient procediment judicial 
- Ref. Expedient administratiu impugnat 
- Matèria 
- Quantia 
- Estat de tramitació (Fase) 
- Advocat defensa Ajuntament 
- Procurador representació Ajuntament 



 
Caldrà que en cada un dels tràmits tingui associada la documentació en PDF que hagi 
generat. 

 
 

-------------------------- 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I DEFENSA JURÍDICA I JUDICIAL 
EXTERNA DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 

Clàusula 1.- Definició de l'objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és la prestació, en col·laboració amb la secretaria municipal, dels 
serveis jurídics externs que fossin sol·licitats al contractista per a l’assistència jurídica, 
defensa i representació judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni –en endavant, 
l’Ajuntament-.  L’adjudicació es circumscriu als ordres jurisdiccionals contenciós-
administratiu i laboral. 

 
Aquest servei comprèn les prestacions següents: 

 
• Assessorament jurídic i elaboració de dictàmens i informes de les matèries que 

siguin competència de l’Ajuntament i que estiguin relacionades amb el seu 
funcionament. 

 
Queden exclosos aquells informes, l’emissió dels quals estigui reservada per la 
normativa vigent aplicable a determinats llocs de treball de l’ajuntament.   
 
Dins d'aquesta prestació s'inclou, entre d'altres (essent aquesta relació a títol 
exemplificatiu) l'assessorament jurídic corresponent a: 
- La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial 
- De qüestions patrimonials diverses 
- De reclamació de danys i perjudicis causats a l'ajuntament 
- A la tramitació dels expedients de contractació que siguin indicats per part de 

l'ajuntament 
- Al suport jurídic que sigui sol·licitat a la secretaria municipal per part d’altres 

àrees, per a les quals sigui necessari l’emissió d’informes o l’atenció 
presencial dels casos que siguin plantejats, especialment pel que fa a 
qüestions urbanístiques i de caire social.  

 
• La representació i defensa en judici de l’Ajuntament i dels ens dependents que hi 

puguin ser creats, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa i laboral. 
Aquesta representació i defensa inclou la informació permanent i puntual a 
l’Ajuntament de l’estat de tramitació i desenvolupament de totes les actuacions, 
tràmits i fases de cada un dels procediments, així com l’assessorament legal 
continu, pel qual es donarà opinió jurídica sobre totes les qüestions que es puguin 
plantejar en el desenvolupament de les funcions pròpies de l’Ajuntament. 

 
• L’assistència lletrada i defensa del personal de l’Ajuntament i dels seus càrrecs 

polítics, quan aquesta assistència no quedi coberta amb l’assegurança municipal 
corresponent, sempre i quan no es tracti d’un litigi entre l’Ajuntament i el seu 
personal. 

 
• Assistència a reunions, assemblees i esdeveniments de naturalesa anàloga, ja 



siguin de caràcter públic o privat, en què participi o bé que celebri: 
 - l’Alcalde i/o regidors de l’Ajuntament, en representació seva 
 - Personal de l’Ajuntament, que també actuï en concepte d’aquesta representació 

de l’Ajuntament,  quan sigui sol·licitada pel mateix Ajuntament. 
 

• Qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les exposades, de caràcter 
específic i puntual, que li sigui directament encarregada per part d’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 

 
• Exercir accions judicials en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament, en 

l’àmbit de la jurisdicció administrativa i laboral. 
 

Quan legalment sigui preceptiva la intervenció de procurador, actuaran en cada cas aquells 
procuradors que l’Ajuntament designi, sens perjudici de les possibles sol·licituds que en 
aquest sentit pugui efectuar el contractista.   

 

Clàusula 2.- Règim de prestació dels serveis 
 
La prestació del servei d’assessorament jurídic es realitzarà de forma mixta des del despatx 
del professional que resulti contractat i presencialment en la seu de l’Ajuntament d’acord 
amb les condicions següents: 

 
• Atenció presencial a la seu de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb un total de 6 hores 

setmanals presencials, distribuïdes en 2 hores obligatòries les tardes dels dilluns, de 
les 17.00 a les 19.00 hores, i les altres 4 hores, a elecció del contractista,  amb el 
vistiplau de l’Ajuntament, i en la franja horària compresa entre les 10:00 i les 14:00 
hores, per a consultes i assessorament jurídic a l’Ajuntament i als seus organismes i 
resta d’entitats dependents que puguin ser creades. 

 
• Assistència als procediments de l’àmbit contenciós administratiu i/o laboral en els que li 

sigui encomanada la defensa dels interessos de l’Ajuntament. 
 
• Atenció permanent telefònica o mitjançant correu electrònic a l’Ajuntament per a 

consultes i solució de problemes jurídics que es puguin plantejar. Aquesta atenció 
també comporta la celebració de les reunions que l’Ajuntament estimi oportunes. 

 

Clàusula 3.- Procediment a seguir durant la prestació del servei pel que fa a la defensa 
judicial de l’ajuntament. 

 
Les pautes mínimes a seguir pel contractista en l’execució del contracte, i que poden ser 
millorades en la seva oferta (en el seu pla d’execució dels treballs) són les següents: 

 
• L’Ajuntament rep la notificació de l’obertura d’un expedient judicial o acorda la iniciació 

d’aquest expedient. 
 
• El personal de secretaria de l’Ajuntament comunicarà al contractista l’obertura dels 

procediments, pels mitjans electrònics que es determinin i, en el seu defecte, per correu 
electrònic a l’adreça indicada pel contractista. 

 
• El personal de secretaria enviarà al contractista el duplicat de la documentació que 

l’Ajuntament remeti als òrgans jurisdiccionals. 
 
• Des d’aquest moment, i un cop personat el contractista com representant de 



l’Ajuntament en el procediment, mantindrà la comunicació amb l’Ajuntament mitjançant 
el personal de secretaria, amb remissió de qualsevol documentació relacionada amb 
l’expedient de referència en un termini màxim de tres (3) dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a la seva recepció o presentació, segons procedeixi. 

 
La remissió de la documentació es realitzarà utilitzant els mitjans electrònics que es 
determinin, i, en el seu defecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada pel 
contractista. 

 

• La posició de la defensa o l’acció serà assenyalada, si escau, per l’Ajuntament, sempre 
amb l’objectiu de la defensa dels interessos de l’Ajuntament. 

 
Per això, es podrà requerir al contractista, amb caràcter general, que remeti a 
l’Ajuntament la documentació adreçada als òrgans jurisdiccionals amb caràcter previ a 
la seva presentació. 

 
En aquest sentit, i en relació als escrits de contestació a la demanda o similars, hauran 
de ser tramesos pel contractista amb una antelació de quatre (4) dies  hàbils a la data 
màxima de presentació de l’escrit de contestació a la demanda, als efectes de ser 
analitzats per l’Ajuntament, i en el seu cas, realitzar  les  observacions o les propostes 
d’esmena en el termini de dos (2) dies hàbils des de la recepció de l’escrit de 
contestació a la demanda o similar. Transcorregut aquest termini sense que es facin 
observacions o propostes d’esmena per l’Ajuntament, el contractista podrà presentar 
l’escrit de contestació a la demanda presentat. Aquests terminis no regiran en casos 
justificats d’urgència. 

 
• La interposició de recurs s’haurà d’autoritzar per l’Ajuntament expressament, per 

qualsevol mitjà que s’estimi oportú. 
 
• Aquest règim d’actuació no impedirà que, en els casos en què puguin concórrer 

excepcions a la tramitació detallada amb anterioritat, ambdues parts pactin la forma 
d’efectuar els tràmits corresponents. 

Clàusula 4.- Procediment a seguir durant la prestació del servei pel que fa a 
l’assessorament jurídic de l’ajuntament. 
 
 
• El contractista trametrà en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de la 

seva sol·licitud (que s’efectuarà per correu electrònic per part d’òrgan municipal 
autoritzat, ordinàriament la secretaria municipal) els dictàmens i informes que hagi 
d’elaborar en el marc de l’assessorament jurídic del contracte, de conformitat amb el 
que estableix aquest Plec i el Plec de clàusules administratives particulars. Es podrà 
atorgar una pròrroga d’aquest termini, per part de l’ajuntament, en atenció a la 
complexitat o dificultat de l’objecte del dictamen o informe. En aquest cas, el termini 
definitiu serà fixat per l’ajuntament. 
 
 

• En el cas que doni suport a la tramitació d'un expedient administratiu, el contractista 
haurà de facilitar la documentació que li sigui requerida en el termini indicat per part de 
l'ajuntament. 

 
• Cas que l’ajuntament consideri oportuna efectuar una reunió amb el contractista, per a 

la millor prestació de l’assessorament jurídic, aquest haurà d’informar la seva 
disponibilitat en el termini màxim de 24 hores des que li sigui comunicada la necessitat 
de realitzar-la. 



 
• El contractista facilitarà totes les explicacions sobre l’assessorament efectuat que li 

siguin requerides per part de l’ajuntament, el que inclourà la possibilitat d’emetre 
informes o elaborar documentació aclaridora dels conceptes i qüestions que plantegin 
dubtes o problemes d’entesa. Aquests informes s’hauran d’emetre en el termini màxim 
de deu dies, des que siguin requerits. 

 

Clàusula 4.- Règim transitori 
 
Els tràmits i/o procediments judicials que estiguin essent tramitats o duts a terme pel 
col·laborador jurídic actualment contractat per l'ajuntament, continuaran essent tramitats o 
duts a terme per aquest col·laborador, llevat que l'ajuntament, per mitjà de resolució 
expressa, decideixi encarregar la continuació de la seva tramitació al contractista resultant 
del present procediment de licitació. 
 
Exhaurit el termini de vigència del present contracte o en el seu cas, el de la seva pròrroga, i 
per tal d’atendre adequadament les necessitats de l’Ajuntament, el contractista haurà de 
continuar prestant el servei fins que el nou adjudicatari o l’Ajuntament se’n facin càrrec. Tot 
això, salvant la facultat que es reserva l’Ajuntament, previ informe de secretaria, de 
substituir la direcció lletrada dels plets o litigis. 

 
En el cas que el contractista continuï amb la prestació del servei, d’acord amb el present 
règim de transitorietat, els preus a percebre pel contractista seran els mateixos que per a la 
gestió ordinària del contracte. 

 
 
8. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
IMPOSADES AMB MOTIU DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA 
 
Vist de nou d’expedient instruït per a la incoació de l’expedient de contribucions especials per 
a les obres de la Carretera Vella. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de Territori  de data 22 de juny de 2016, del qual 
resulta el següent: 
 
 
1.- Les despeses finals resultants de l’adjudicació i execució d’aquest projecte són les 
següents: 
 
Ctra. Vella 
  Pressupost de contracta  542.822,10 € 
 
 Aquest pressupost està estructurat en 2 parts que són: 
 - A càrrec total Administració: pavimentació i instal·lacions generals 339.984,59 € 
 - A càrrec conjunt: Instal·lacions comuns    202.837,51 € 
 
 
2.- A tenor d’ordenar el tribut corresponent, es determinen com a criteris i mòduls de 
repartiment els següents. 
   

AJUNTAMENT 100 % 
A CÀRREC TOTAL 
ADMINISTRACIÓ 325.391,58 

 
50 % A CÀRREC CONJUNT 

14.593,01 
101.418,76 



   
TOTAL AJUNTAMENT 441.403,34 

      RESTA DE VEÏNS 50 % A CÀRREC CONJUNT 101.418,76 
 
I als efectes dels veïns s’imputa segons:   
 

• 50 % per metres lineals de façana 
• 50 % per metres cúbics edificables 

 
Atès que en data 19 d’abril de 2016 es va signar l’acta de recepció de les obres per part dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària de les obres. 
 
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local de prendre el següents acords: 
 
Consideracions 
 
1.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials imposades amb motiu de les 
obres d’urbanització de la Carretera Vella, al següent tenor. 
 
Ctra. Vella 
  Pressupost de contracta  542.822,10 € 
 
 Aquest pressupost està estructurat en 2 parts que són: 
 - A càrrec total Administració: pavimentació i instal·lacions generals 339.984,59 € 
 - A càrrec conjunt: Instal·lacions comuns    202.837,51 € 
 
 
A tenor d’ordenar el tribut corresponent, es determinen com a criteris i mòduls de repartiment 
els següents. 
   

AJUNTAMENT 100 % 
A CÀRREC TOTAL 
ADMINISTRACIÓ 325.391,58 

 
50 % A CÀRREC CONJUNT 

14.593,01 
101.418,76 

   
TOTAL AJUNTAMENT 441.403,34 

      RESTA DE VEÏNS 50 % A CÀRREC CONJUNT 101.418,76 
 
I als efectes dels veïns s’imputa segons:   
 

• 50 % per metres lineals de façana 
• 50 % per metres cúbics edificables 

 
 
2n.- Aprovar el repartiment individual de les contribucions especials amb motiu de la 
urbanització de la Carretera Vella. 
 
 

El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
L’alcalde                                              Secretari accidental 
Francesc Deulofeu Fontanillas                   Albert Puig Tous 
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