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Plec de  clàusules administratives que regiran el contracte de gestió del servei municipal 
Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni, en règim de concessió 
 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte d’aquest plec es la contractació de la gestió del servei municipal del Centre municipal 
d’expressió en règim de concessió administrativa, de conformitat amb el projecte d’establiment 
del servei amb les adaptacions derivades del Plec de prescripcions tècniques i els seus 
annexos, que forma part de l’expedient, així com del Reglament del servei i aquest plec de 
clàusules administratives. 
CPV: 80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament 
 
2. Necessitats administratives a satisfer.  
Les necessitats administratives a satisfer consten al Projecte d’establiment de servei, amb les 
adaptacions del Plec de prescripcions tècniques i els seus annexos. 
 
3. Naturalesa i règim jurídic 
Aquest contracte té naturalesa administrativa i el  seu règim jurídic ve determinat pel aquest  
Plec de clàusules administratives, pel Plec de prescripcions tècniques i els seus Annexos, el 
Reglament regulador del servei i per la normativa següent: 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP) 
- Reial Decret 817/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 

LCAP 
- La Llei 7/1985 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 781/86 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en 

matèria de Règim Local  
- El decret 179/1995, de 13 de juny, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 

Locals. 
- Ordenances, reglaments i bases d’execució del pressupost municipal 
- Projecte d’establiment del servei, amb les adaptacions reflectides al plec de prescripcions 

tècniques 
- La resta de l’ordenament administratiu 
- Amb caràcter supletori la resta de l’ordenament civil 

 
La naturalesa del servei s’emmarca en la prestació de serveis educatius, i en aquest context cal 
atendre especialment la normativa sectorial que li és d’aplicació, amb especial referència a:   

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.  [DOGC núm. 5422 - 16/07/2009  (Pàg. 56589)] 
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [BOE núm. 106 - 4/5/2006, (Pàg. 17158)] 
- Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari 

a les característiques específiques dels centres educatius públics. [DOGC núm. 5756 - 
16/11/2010] 

- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. [DOGC núm. 4670 - 
06/07/2006  (Pàg. 30093)] 

- Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de 
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. [DOGC núm. 
4852 - 29/03/2007  (Pàg. 11702)] 

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. [DOGC núm. 5686 - 
05/08/2010  (Pàg. 61485)] 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent. [DOGC núm. 5753 - 11/11/2010  (Pàg. 82840)] 
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4. Procediment i despeses 
L’expedient de contractació s’instrueix mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. 
En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no tindran dret a compensació per les despeses 
en què haguessin incorregut. 
 
5. Existència de crèdit. 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 
07.323C0.22706 dell vigent pressupost de la Corporació, sens perjudici de dotar els 
pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta contractació, amb el 
crèdit suficient per atendre les despeses que se'n derivin. 
 
6. Termini d’execució 
El termini d’execució del contracte es de sis anys a comptar des de la data de formalització del 
contracte o de la data que en aquest es determini.  
Aquest termini es podrà prorrogar de manera expressa per dos períodes, el primer d’ells de dos 
anys i el segon d’un any, fins un termini total de nou anys. 
 
7. Valor estimat del contracte 
D’acord amb l’article 76 de la llei de contractes del sector públic el valor estimat del contracte, 
tenint en compte les possibles pròrrogues, es de tres milions cent noranta-cinc mil cinc-cents 
tretze euros amb tres cèntims (3.195.513,03 € ) IVA exclòs. 
No hi ha despeses de primer establiment. 
 
8. Preu de licitació 
D’acord amb l’article 75 de la llei de contractes del sector públic el valor estimat dels contracte, 
tenint en compte el termini inicial de vigència de sis anys, és de dos milions cent trenta mil tres-
cents quaranta-dos amb dos cèntims (2.130.342,02 €) IVA exclòs. 
 
9. Revisió de preus 
La revisió de preus tindrà lloc una vegada transcorregut el primer any d'execució del contracte, 
a instància del concessionari cada dia 1 de setembre, a partir del dia 1 de setembre de 2012, 
de la següent manera: 
Les partides corresponents a despeses de personal, el percentatge de la revisió no podrà 
superar la variació que hagi establert la Llei de pressupostos generals de l’estat de les 
retribucions del personal laboral al servei de l’administració per a l’exercici en curs. 
La resta de partides el percentatge de revisió no podrà superar el 85% de la variació que 
experimenti l’índex de preus al consum interanual per a Catalunya referit a les dades 
publicades dels darrers 12 mesos. 
 
La revisió de preus té caràcter pregat, i haurà d’anar acompanyada del compte d’explotació del 
concessionari del curs finalitzat. 
 
 
10. Pagament del preu i Revisió del compte d’explotació del concessionari 
El preu anual del contracte s’abonarà mensualment al contractista per dotzenes parts  
 
En el moment de tancament del pressupost anual del cus escolar corresponent –el dia 31 
d’agost de cada exercici-, l’Ajuntament es reserva el dret de comprovar les jornades 
contractades i el sou abonat, així com les quotes liquidades a la seguretat social liquidada, de 
tal forma que el concessionari es veurà obligat a retornar a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
quantitat no despesada, ja sigui en jornades laborals, en sous, quotes a la seguretat social  o 
bé en cost/hora per a cada tipologia de personal. El cost/hora ve determinat pel quocient entre 
la suma del sou brut anual i les despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa,  i les hores 
de treball tal com estant definides al plec de prescripcions tècniques, amb les modificacions 
aprovades d’acord amb la clàusula novena del plec de condicions administratives. 
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Qualsevol modificació de jornades i sous efectuada pel concessionari que suposin un augment 
del cost del contracte, sense que la mateixa hagi estat degudament aprovada per l’Ajuntament 
de Sant Celoni, aniran a càrrec exclusiu del concessionari, sense que pugui demanar cap 
compensació econòmica per aquest concepte. 
 
11. Modificació del contracte 
Les modificacions del contracte es faran d’acord amb els articles 92bis, següents i concordants 
de la LCSP. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Celoni es reserva el dret d’imposar modificacions del 
contracte d’obligat compliment per l’adjudicatari, reduint o augmentant les hores de dedicació 
del personal adscrit a la concessió degut a increments o disminucions en el nombre d’alumnes 
que comportin l’ajust corresponent de les jornades laborals que impliquin una diferència en mes 
o en menys de fins a un 10 % de preu de licitació. 
Aquestes modificacions seran d’obligat compliment pel concessionari, i suposaran l’increment o 
disminució de la retribució del concessionari calculada en funció de la variació del cost total del 
personal afectat, calculats en termes de cost hora de la modificació, així com de la part 
corresponent del benefici del concessionari previst a l’annex I del plec prescripcions tècniques. 
 
12. Garanties exigibles 
Garantia provisional equivalent al 3% de l’import de licitació, sense IVA, es a dir seixanta-tres 
mil nou-cents deu amb vint-i-sis cèntims 63.910,26 €. 
El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia del 5% de 
l’import de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA. 
Aquestes garanties s’hauran de constituir a la Tresoreria de l’Ajuntament d’acord amb el que 
disposa a l’article 84 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
13. Requisits mínims de capacitat solvència econòmica, financera i tècnica 
Poden prendre part en la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres 
que tinguin capacitat i solvència per contractar tal com s’indica més endavant, i no estiguin 
afectades per prohibicions o incompatibilitats d’acord amb els articles 43 i següents de la LCSP 
i el que estableixen aquest plec de clàusules i el plec de prescripcions tècniques. 
D'acord amb els articles 63, 64, 67, 71 i concordants LCSP, per poder participar en la licitació 
cal acreditar la solvència mínima següent: 
A) Solvència econòmica i financera 
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil davant de l’Administració i de tercers, amb 
una cobertura mínima de 300.000,- euros, o compromís de presentar-la  abans de la formalització 
del contracte 
B) Solvència tècnica 
Acreditar documentalment experiència en la gestió d’escoles de música en els darrers dos anys 
amb un volum de mínim anual de 300.000 euros, IVA exclòs. 
Acreditar les titulacions acadèmiques o professionals de l’empresari o personal directiu. 
D’acord amb l’article 10 del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de 
música i de dansa, els professors de música hauran de tenir la titulació acadèmica de grau 
superior d'ensenyaments de música. 
 
 
14. 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 8:00 a 15:00 hores, durant el termini que s’assenyali en 
l’anunci de licitació, no inferior a 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació del 
corresponent anunci al BOP. La licitació es publicarà també al perfil del contractant. Si el darrer dia 
del termini fos inhàbil o s’escaigués en dissabte es prorrogarà fins al següent dia hàbil. 
Les proposicions també es podran trametre per correu d’acord amb el que disposa l’article 38 
de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a 
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l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació mitjançant telefax al número 93 
8673914, el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa 
si és rebuda amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de proposicions. 
Tanmateix, transcorreguts deu 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. 
La documentació haurà d’estar redactada en català. També s’admetrà però, si esta redactada 
en castellà, cooficial a Catalunya. 
Els licitadors estaran obligats a mantenir la seva proposta durant el termini de tres mesos a 
comptar des de la data d’obertura de les proposicions. 
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 pels 
licitadors en el termini dels dos mesos següents podrà ser destruïda per l'Ajuntament de Sant 
Celoni sense necessitat de cap altra notificació. 
 
15. Forma en què s’han de presentar les proposicions 
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i numerats. 
 
SOBRE NÚM.1 
Portarà la menció: “Documentació administrativa per a prendre part en la licitació del contracte 
de gestió del servei municipal del Centre municipal d’expressió de Sant Celoni, presentada per 
.................” i que haurà de contenir la documentació següent: 

 
A) Índex de la documentació inclosa 
 
B) Documents acreditatius de la personalitat jurídica 
1) Còpia del DNI o document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Poder notarial quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 
3) En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, i en el seu cas, de  
modificació posterior, degudament inscrita en el Registre Mercantil o en el que correspongui. 
4) Declaració responsable de no incórrer en els supòsits d'incapacitat, incompatibilitat o 
prohibició que  preveuen els articles 43 i següents de la Llei 30/2007 de contractes del sector 
públic  
5) Declaració responsable del licitador d’acord amb el model següent:  
“En/Na ................... amb NIF número ..................., en nom propi, (o en representació de 
l’empresa ..................., en qualitat de ..................., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari, en data ................... i amb número de protocol ................... /o document, CIF 
número ..................., domiciliada a ................... carrer ..................., número ...................), 
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 exigides i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 43 a 
73 LCSP;  i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
(Lloc, data  signatura del licitador)” 
 
6) Per a les empreses estrangeres, declaració de renúncia al seu propi fur i de sotmetre's als 
jutjats i tribunals del domicili de l’ajuntament de Sant Celoni per a totes les incidències que de 
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte.  
7) Domicili. Tots els licitadors hauran d’indicar un domicili per a la pràctica de notificacions. 
Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de correu electrònic i un 
número de telèfon i de fax. 
8) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional.  
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Els licitadors podran presentar les seves ofertes de forma individual o bé conjuntament amb 
altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses que tinguin 
intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta, en la qual indiquen els 
noms, les circumstàncies i la participació del seus membres. L’efectiva formalització de la UTE 
en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. 
Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un apoderat o representant únic. 
 
La documentació que acrediti la representació i facultats dels licitadors no caldrà que sigui 
validada en el moment de la presentació de proposicions, solament la que correspongui a qui 
hagi de ser adjudicatari haurà de ser validada per la Secretaria municipal, prèviament a la 
formalització del contracte. Si concorre manca de validesa estarà subjecte a responsabilitat. 
 
Els licitadors també poden aportar el certificat d’inscripció al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable en què manifesti que les 
circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han experimentat variació. Aquesta 
manifestació s’ha de reiterar, en cas que resulti adjudicatari , en el document en què es 
formalitzi el contracte. La presentació d’aquest certificat eximeix al licitador del lliurament 
material que acredita la personalitat jurídica, el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, la representació i la declaració de no estar sotmeses en prohibició per 
contractar d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, d’acord 
amb els articles 130 de dita Llei i 1 i 5 del Decret 323/1998 de creació del Registre de licitadors 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
C) Acreditació de la solvència financera 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil davant de l’Administració i de tercers, amb una 
cobertura mínima de 300.000,- euros, i el corresponent rebut o compromís de presentar-ho  abans 
de la formalització del contracte. 
 
D) Acreditació de la solvència professional. 
1) Documentació acreditativa de tenir experiència en gestió d’escoles de música en els darrers 
dos anys amb un volum de negoci mínim anual de 300.000 euros com a escola de música. 
Caldrà indicar l’objecte, l’import, les dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests, signada pel 
representant legal de l’empresa. 
Quan els destinataris dels treballs hagin estat treballs en entitats del sector públic, s’hauran 
d’aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  
Quan els destinataris dels treballs hagin estat entitats del sector privat, s’entendran acreditats 
amb l’esmentada relació signada pel representant legal de l’empresa. 
 
2) Titulacions acadèmiques o professionals de l’empresari o personal directiu. 
 
En cas de dubte, l’ajuntament podrà comprovar directament, la veracitat de les dades 
indicades. 
 
SOBRE NÚM.2 
Portarà la menció: “Documentació tècnica per a prendre part en la licitació del contracte de 
gestió del servei municipal del Centre municipal d’expressió de Sant Celoni, presentada per 
.................” que haurà de contenir la documentació següent, degudament signada: 

 
Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb aquest 
plec:  

1) Projecte d’organització, dinamització cultural integral i gestió integrada de 
l’equipament municipal l’Ateneu. 
2) Projecte educatiu i curricular de l’Escola Municipal de Música i de l’Escola Municipal 
de Teatre 
3) Pla de manteniment, que inclogui criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat 
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4) Projecte d’oferta formativa d’altres modalitats d’expressió 
5) Recursos per a la recerca d’especialistes esporàdics  

  
SOBRE NÚM. 3  
Portarà la menció: “Proposició econòmica per a prendre part en la licitació del contracte de 
gestió Centre municipal d’expressió de Sant Celoni, presentada per .................” i haurà de 
contenir la proposició econòmica per la que el licitador es compromet a realitzar l’objecte del 
servei que s’ajustarà al model següent: 

 
“En/Na.................................. amb NIF núm. ..............., en nom propi, (o en representació 
de l’empresa..........., CIF núm. ..........., domiciliada a .........  carrer......................... núm. 
........ ), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de la gestió 
del servei municipal “Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni”, em comprometo a 
gestionar-lo al meu càrrec amb subjecció a la llei del contracte, que accepto 
expressament, i em comprometo: 
 
A destinar al Pla d’Inversions del servei, el ____ %, del benefici industrial previst al 
compte d’explotació que consta al plec de prescripcions tècniques. 

 
(Lloc, data i signatura del licitador)” 

 
16. Criteris per a la adjudicació del contracte 
 

Criteris de valoració Puntuació 

Criteris avaluables directament 

Aportació percentual del benefici industrial de l’explotació al Pla d’Inversions [6 
punts per cada 1 % (del 5% de beneficis contemplats) d’atribució al pla]  30 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor 

Projecte d’organització, dinamització cultural i gestió integrada del Centre 
Municipal d’Expressió. 20 

Projecte educatiu i curricular de l’Escola Municipal de Música i de l’Escola 
Municipal de Teatre 15 

Pla de manteniment, que inclogui criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat 15 

Projecte d’oferta formativa d’altres modalitats d’expressió 10 

Recursos per a la recerca d’especialistes esporàdics 10 

Total 100 

 
 
17. Obertura de proposicions i valoració 
Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es designaran les 
persones que compondran la mesa de contractació d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional segona LCSP, i l’article 21 del Reial Decret 817/2009 
 
Obertura del sobre 1. 
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L’efectuarà la mesa de contractació constituïda a aquest efecte l’endemà de la finalització del 
termini de presentació de proposicions. El president ordenarà l’obertura dels sobres número 1 i 
el secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells. 
Si la mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la documentació, ho 
comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin 
públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini no superior a 
tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de 
contractació.  
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si és el cas, els defectes o les omissions 
de la documentació presentada, la mesa declararà admesos els licitadors que hagin acreditat el 
compliment dels requisits de capacitat i solvència exigits i es farà declaració expressa dels 
rebutjats i de les causes del seu rebuig. 
 
Obertura del sobre 2. 
Conclosa la fase anterior, se celebrarà al lloc i el dia que prèviament s’hagi assenyalat l’acte 
públic d’obertura del sobre 2 que conté els criteris que depenen d’un judici de valor, que es 
desenvoluparà de conformitat amb allò que estableixen els articles 27 i següents del RD 
817/2009. Per a la valoració d’aquests criteris l’alcaldia designarà un comitè de tres experts.  
 
Obertura del sobre 3. 
Un cop efectuada la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, se celebrarà al lloc 
i el dia que prèviament s’hagi assenyalat l’acte públic d’obertura del sobre 3 que conté els 
criteris avaluables directament. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar en tot moment l’emissió dels informes que consideri 
adients 
Un cop efectuades les operacions anteriors, la mesa sumarà la puntuació total obtinguda per 
les ofertes, i elevarà els actuacions a l’òrgan de contractació. 
 
18. Adjudicació del contracte 
De conformitat amb el que disposa l’article 135 LCSP en la redacció donada per la Llei 
34/2010, l’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions admeses i 
requerirà al licitador que hagi presentat la oferta econòmicament més avantatjosa per tal que 
en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment, 
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de manera directa l’acreditació, 
i en el seu cas, justificació de disposar efectivament dels medis a que s’hagi  compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, dispopsar de l’assegurança de responsabilitat 
civil requerida i haver constituït la garantia definitiva. 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte dins els cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al perfil del 
contractant. 
 
19. Formalització del contracte i despeses 
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins dels deu dies hàbils següents a la 
notificació al contractista de l’acord d’adjudicació. El contractista podrà sol·licitar que es 
formalitzi en escriptura pública assumint les despeses que se’n derivin. 
L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, de totes les 
despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, que  abonarà a la Tresoreria 
municipal dins el termini que s’indicarà al requeriment que es lliurarà en el seu moment. 
L’Ajuntament de Sant Celoni, de no ser atès el requeriment referit, podrà descomptar dels 
pagaments que hagi de realitzar en favor del contractista, l’import de les despeses que per 
aquest concepte s’acreditin. 
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20. Titularitat del Servei i imatge Institucional 
17.1.- El servei públic quina gestió es contracta, seguirà essent de titularitat municipal i 
l’Ajuntament seguirà ostentant les potestats de direcció i control , raó per la qual el 
concessionari estarà subjecte a l’acció fiscalitzadora i de control de l’Ajuntament de Sant Celoni 
en la forma que preveuen els presents plecs i la legislació en cada cas aplicable.  
17.2.- Respecte a la imatge institucional, l’adjudicatari s’obliga al següent: 

a) En qualsevol difusió d’activitats i serveis de la instal·lació que realitzi l’entitat gestora, 
haurà de fer constar la titularitat pública de la mateixa així com el logotip municipal. 
b) En tot cas, la col·locació de tanques, cartells o qualsevol element publicitari, ja sigui fix 
o mòbil, requerirà l’autorització expressa de l’òrgan competent de la Corporació 
Municipal. 
c) En qualsevol element de retolació i senyalització, així com en la denominació de la 
instal·lació, haurà de constar sempre el caràcter municipal de la mateixa, realitzant-se de 
conformitat amb els criteris i normativa municipal, i abans de la seva instal·lació serà 
necessària l’aprovació de l’òrgan municipal competent. 
d) Els diversos elements de papereria (fulls amb membret, sobres, targes...) també 
s’hauran d’ajustar a la normativa municipal i hauran de ser autoritzats per l’òrgan 
competent. 

 
21. Objectius del servei: 
Segons Decret 179/1993 de 27 de juliol del Centre Municipal d’expressió tindrà com a 
objectius: 

Fomentar l’interès en vers la música i les arts escèniques. 
Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de 
conjunt de la musica 
Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats 
Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionals 
Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme 
d’aprenentatge de l’alumne 
Oferir un àmplia gamma d’ensenyament entorn de l’activitat musical: música clàssica, 
antiga, moderna, popular... 

 
La programació d’oferta formativa vindrà regulada pel Projecte Educatiu de Centre, inspirat en 
l’establert pel  present document i pèl projecte d’establiment del servei, amb les adaptacions 
derivades del plec de prescripcions tècniques i els seus annexos i el Reglament del servei. 

 
Així mateix, caldrà garantir els següents extrems: 

Mantenir integralment l’oferta de servei, pel que fa els recursos humans disponibles. 
Atendre la informació a l’usuari en tot allò que l’afecti, amb la màxima celeritat i correcció. 
Lliurar a l’Ajuntament informe d’incidències o canvis que s’esdevinguin. 
Presentar anyalment una memòria de la totalitat de la prestació del servei, que inclogui el 
detall de l’explotació econòmica.  
 

A més, els ensenyaments musicals regulats pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, del 
Departament d’Ensenyament, disposaran del sistema de seguiment regulat preceptivament. 
 
22. Responsabilitats. 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del concessionari i aquest en resultarà 
responsable de totes les obligacions definides al present plec i la normativa general d’aplicació. 

 
El concessionari serà responsable de tots els danys i perjudicis que s’ocasionin davant de 
tercers, la Corporació o el personal depenent d’ella. Per això esdevindrà obligat a disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros. 
 
 
 



 9

23. Protecció de dades personals 
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13  de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i la seva normativa de 
desenvolupament. 
L’adjudicatari s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament de Mesures de 
Seguretat, aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, d’acord amb el nivell de seguretat aplicable 
al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament. 

 
24.- Drets i obligacions de les parts  
Són drets i obligacions del concessionari les previstes expressament en el present plec i les 
que disposi la legislació general d’aplicació. Específicament, en seran els següents. 
  
Són drets del concessionari: 

a) Percebre de l’Ajuntament el preu del contracte per la prestació del servei 
b) Utilitzar els béns de domini públic necessaris per als serveis.  
c) Participar en els òrgans de seguiment i gestió. 
d) Participar en el Consell Escolar Municipal. 
e) Proposar la persona pel nomenament de la Direcció del Centre. 

 
Són obligacions del concessionari:  

a) Prestar el servei d’acord amb els objectius i principis previstos als projecte 
d’establiment del servei. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de 
prestar el servei fins que un altres es faci càrrec de la seva gestió. 

b) Gestionar les activitats educatives i administratives de l’Escola objecte del contracte, 
d’acord amb el que es prevegi en el Reglament de Règim Intern del servei i les 
directrius que determini els serveis municipals d’educació i, quan escaigui, el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

c) El règim d’admissió de l’alumnat s’atendrà al que ordena el Decret 252/2004 d’1 d’abril, 
pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb fons 
públics i el reglament del servei. 

d) El concessionari haurà d’aportar, fent-se càrrec de la totalitat dels costos, els 
instruments que siguin necessaris per al funcionament del centre. En qualsevol cas, 
l’aportació haurà de respectar com a mínim l’oferta formulada per l’adjudicatari en el 
projecte que aporti per presentar-se al concurs. Igualment el concessionari s’obliga 
durant la vigència del contracte a la reposició o adquisició de tots els instruments que 
en resultin necessàries ja sigui per deteriorament o per noves necessitats 
sobrevingudes. 

e) Els béns objecte d’aquesta concessió o els que es puguin realitzar en execució 
d’aquest contracte, per tractar-se de béns de domini públic, són inembargables, 
inalienables i imprescriptibles.   

f) Informar l’Administració del funcionament del servei, com també dels comptes 
d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei. 

g) Si l’Administració ho requereix, el gestor haurà d’encarregar una auditoria tècnica  
sobre l’estat de la instal·lació, en els termes que estableixi l’Administració. 

h) Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, ocasionats tant a 
tercers com a la Corporació, llevat que s’hagi produït per actes realitzats en compliment 
d’una clàusula imposada per la Corporació amb caràcter ineludible. A tal efecte de 
formalitzar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers 
derivats de l’estat i ocupació de l’immoble, del funcionament de les instal·lacions i 
serveis i del desenvolupament de les instal·lacions i serveis i del desenvolupament de 
l’activitat. 

i) Desenvolupar les mesures de prevenció i riscos laborals d’acord amb la normativa 
vigent 
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j) Assumir la política ambiental, procediments i instruccions tècniques derivades del 
sistema de gestió ambiental, i actuar segons aquest. 

k) Complir els reglaments, ordenances i edictes que aprovi l’Administració quant a la 
seguretat i higiene dels edificis d’utilització pública i en qualsevol matèria que els sigui 
d’aplicació, segons els paràmetres de qualitat que l’Ajuntament tingui establerts. 

l) El contractista resta obligat a no utilitzar el nom i la imatge interna o externa de la 
instal·lació amb motius publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense 
que ho autoritzi prèviament i de forma expressada l’Ajuntament. 

m) Garantir que la imatge de Centre Municipal d’Expressió serà el tot moment l’establert 
per l’Ajuntament de Sant Celoni i que aquesta institució s’entendrà inequívocament 
com a titular únic del servei. En aquest sentit, en cap cas podrà constar en documents 
de difusió la imatge del concessionari, excepte l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

n) Impulsar d’acord amb l’Ajuntament, iniciatives culturals associades a la dinamització del 
Centre i de la comunitat celonina. 

o) Col·laborar en les activitats i campanyes de difusió musical que promocioni 
l’Ajuntament. 

p) Participar en els òrgans d’estudi escaients en l’elaboració de la normativa del 
Reglament de règim intern de l’escola. 

q) Elaborar i dur a terme un Pla de formació per al personal adscrit al Centre, d’acord amb 
els criteris de currículum formatiu que fixarà l’Ajuntament.  

r) Garantir que els usuaris siguin atesos de manera adequada i disposin de tota la 
informació pertinent sobre el funcionament de la instal·lació, entre d’altra; Les tarifes 
vigents; l’horari que la instal·lació roman oberta; l’horari d’atenció al públic; els serveis i 
programes que s’hi realitzen; el nom de l’entitat gestora. 

s) Mantenir sempre una plantilla de professionals que inclogui 6 titulacions d’ensenyament 
d’acord amb allò establert al Decret 179/1993.  

t) Suplir les absències o baixes de professionals, de forma que es respecti allò establert 
en l’apartat anterior. 

u) Planificar l’activitat de tots els àmbits del Centre. 
v) Aplicar la programació pedagògica prevista en el PEC 
w) Aplicar la programació cultural complementària prevista en l’oferta. 
x) Coordinar-se estretament amb els referents polítics i tècnics de l’Ajuntament i restar 

subjecte a l’acció fiscalitzadora, de direcció i de control de qui aquest determini. 
y) Lliurar al termini de cada curs escolar, una memòria que inclogui tant el 

desenvolupament de les activitats com els resultats de l’explotació econòmica. 
z) Avaluar periòdicament, amb els procediments que proposarà a l’Ajuntament i, amb 

l’acord d’aquest, el grau de satisfacció dels usuaris. 
 
Són drets i obligacions de l’Ajuntament els previstos expressament en el present plec i els que 
disposi la legislació general d’aplicació. Especialment, en seran els següents: 
  
I.- Potestats: 

a) Fiscalitzar  la gestió del concessionari. A aquest efecte, pot inspeccionar el serveis, les 
obres, les instal·lacions i els locals i la documentació relacionada amb l’objecte de la 
concessió, i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent. 

b) Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o no 
el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables. 

c) Imposar al concessionari les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi 
comès en la prestació del servei. 

d) Intervenir el servei, d’acord amb el que estableix aquest plec. 
e) Rescatar la concessió 
f) Suprimir el servei 
g) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament 

 
II.- Obligacions: 
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a) Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei 
degudament. 

b) Mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, haurà de compensar 
econòmicament el concessionari, per raó de les modificacions que li ordeni introduir al 
servei que incrementin les despeses, per la concurrència de circumstàncies anormals, 
imprevisibles i sobrevingudes que determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de 
l’equilibri financer. En cas que l’Administració dictés acords respecte al 
desenvolupament del servei que no tinguin transcendència econòmica, el contractista 
no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos. 

c) Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa 
de la gestió del servei quan es produeixi per motiu d’interès públic que determini el 
rescat de la concessió, independentment de la culta de l’empresari, o en cas de 
supressió del servei. 

 
 
25. Règim sancionador. 
Les infraccions de les prescripcions d’aquest plec, per part del concessionari s’ajustarà, en allò 
que sigui d’aplicació, als principis previstos a la LCSP 
La competència per la determinació de les infraccions i la imposició de sancions es de 
l’Alcaldia. 
 
Infraccions 
Les infraccions del concessionari per incompliment de les obligacions del contracte i normativa 
vigent es tipifiquen de la següent manera: 
 

a) Seran infraccions lleus aquelles que signifiquin un incompliment defectuós o 
negligent de les seves obligacions. 

 
b) En tot cas es considerarà infracció greu: 

1. La reincidència en la comissió de 3 faltes lleus dins el període d’un any comptat 
de la comissió de la primera d’elles.  

2. La manca de compliment de les obligacions socials i tributàries bàsiques com per 
exemple, la cotització a la seguretat social, els ingressos i declaracions tributàries 
o la infracció de normes socials envers els treballadors. 

3. La pertorbació del servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els 
interessos dels usuaris. 

4. La desobediència  per part del concessionari de les disposicions de la Corporació 
sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del 
servei o la seguretat dels usuaris. 

5. La resistència del concessionari a realitzar reformes preceptives ordenades per 
la Corporació. 

6. Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels 
usuaris. 

7. Descuit en el control del consum dels subministraments i de material que de 
conformitat amb aquest contracte són de càrrec de l’Ajuntament de Sant Celoni 

8. Descuit en la cura de les instal·lacions i/o el material o negligència en el control 
dels usuaris que pugui causar aquests danys. 

9. L’incompliment pel concessionari o la mala fe en la seva execució de les 
instruccions emanades dels interventors tècnics i dels inspectors nomenats per 
l’Ajuntament de Sant Celoni 

10. La reiterada manca de resposta  del concessionari als requeriments d’aportació 
de documentació pel control del compliment del contracte. Es considerarà que hi 
concorre reiteració quan no s’atengui un mínim de tres requeriments consecutius 
o de quatre dins el termini d’un any comptat del primer requeriment que no fou 
atès.  

11. La resistència a les inspeccions s’ordenin des de l’Ajuntament o de la Generalitat.  
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2. Es consideraran faltes molt greus, a més de les així previstes en aquest plec i la legislació de 
remissió: 

1. La reincidència en la comissió de 2 faltes greus, dins el període d’un any comptat 
de la comissió de la primera d’elles.  

2. L’incompliment greu de la normativa social o tributària 
3. La greu pertorbació del servei que pugui comprometre la paralització del servei 
4. La paralització del servei per causes imputables al contractista 
5. L’incompliment sistemàtic pel concessionari o la mala fe en la seva execució de 

les instruccions emanades dels interventors tècnics i dels inspectors.  
 

Sancions aplicables 
 
1.  Les sancions aplicables a les infraccions són les següents: 

a) Les infraccions lleus seran sancionades econòmicament amb multa no inferior a 
300.- € ni superior a 3.000.- €.  

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa d’import superior a 3.000.- € i no 
superior a 10.000.- € i, en el cas de què la infracció suposi la pertorbació del servei 
que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, 
l’Ajuntament podrà imposar la Intervenció de la concessió o la resolució del 
contracte, quan aquesta sigui legalment procedent. 

c) Les infraccions molt greus seran sancionades alternativament amb la imposició de 
multa d’import superior a 10.000.-€ i no superior a 30.000.- € o amb la resolució del 
contracte. 

 
2. En la graduació de les sancions es tindrà en compte les circumstàncies que hi concorrin, tals 
com intencionalitat, reiteració, benefici, ocultació de dades o fets que puguin resultar 
sancionables o d’altres. 
 
3. L’import de les sancions expressades s’actualitzarà de conformitat amb l’índex de l’IPC 
interanual respecte de la data de la comissió de la infracció publicat per l’Institut d’Estadística o 
índex que el substitueixi. 
 
 
26. Intervenció del servei. 
En els casos d’incompliment de la concessió per part del contractista, dels quals se’n derivi 
pertorbació del servei o es produeixi una lesió als interessos dels usuaris l’Ajuntament podrà 
acordar la intervenció del servei fins que aquelles causes desapareguin, sempre i quan no 
decideixi la resolució del contracte. 
 
Quan el servei sigui pertorbat per causes fortuïtes o de força major que el concessionari no 
pugui superar pels seus propis mitjans, l’actuació substitutòria de l’Ajuntament no tindrà 
caràcter sancionador. 
 
En ambdós casos, la intervenció del servei pot tenir un abast parcial o total respecte de les 
obligacions incomplertes. 
 
El règim jurídic, procediment, duració i efectes de la intervenció s’ajustarà al que es disposa als 
articles 255 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitat i serveis dels ens locals. 
 
27. Causes de resolució i extinció del contracte 
Són causes de resolució i extinció d’aquest contracte: 

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

personalitat jurídica de la societat contractista. En el cas de mort o incapacitat de 
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l’empresari individual, la Corporació podrà acordar la continuació del contracte amb 
els successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques 
necessàries. 

c) La declaració de concurs de creditors o d’insolvent fallit en qualsevol procediment o 
l’acord o quitança  i espera. 

d) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
e) La demora superior a sis mesos per part de l’Administració en el lliurament al 

contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a que s’obliga segons 
aquest contracte. 

f) El rescat del servei per l’Administració. 
g) La supressió del servei per raons d’interès públic. 
h) La impossibilitat de l’explotació del serveis com a conseqüència d’acords adoptats 

per l’Administració amb posterioritat al contracte. 
i) Les actuacions de l’empresari que impedeixin o disminueixin les potestats de direcció 

i de control  del servei que corresponen a la Corporació. 
j) No prestar el gestor directament el servei, salvant els casos de subcontractació, i si 

es tracta d’una societat mercantil, quan la transmissió de les accions o participacions 
sigui rellevant i determini l’alteració de la direcció o del control de la societat o la 
modificació substancial de les condicions de l’atorgament del contracte. 

k) L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals essencials. 
 
En quan al procediment i efectes de l’extinció s’estarà al que es disposa a l’article 261 i 
concordants del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
28. Reversió de les instal·lacions 
Un cop extingit el present contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter general 
per la LCSP, pel Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, així com les particulars establertes en el 
present Plec de Condicions, el conjunt de les millores realitzades en les instal·lacions, revertirà 
a l’Administració, així com el conjunt de bens mobles incorporats de forma permanent a la 
mateixa i sense els quals, podria perdre la seva naturalesa, així com el conjunt de bens 
adquirits amb càrrec als comptes d’explotació durant el període de vigència d’aquest contracte. 
 
L’edifici, instal·lacions de tot tipus i el material en ús, hauran d’ésser aptes per a la seva 
utilització i lliures de qualsevol càrrega o gravamen. 
 
Sis mesos abans del termini d’acabament del contracte l’Ajuntament designarà un interventor 
tècnic, el qual procedirà a inspeccionar amb assiduïtat l’edifici i el conjunt de les instal·lacions i 
vigilar la conservació de les obres, instal·lacions i bens, per tal de mantenir-los en les òptimes 
condicions de reversió a l’Ajuntament. S’ordenaran, si fos necessari, les instruccions 
d’actuacions pertinents, amb càrrec als comptes d’explotació, a l’objecte que els bens 
reverteixin a l’Administració en les condicions adequades. 
 
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini improrrogable de 3 mesos 
posteriors a l’acabament del període pactat i sempre abans de la pressa de possessió de les 
instal·lacions per un nou gestor del servei. 
 
L’alcalde, Francesc Deulofeu i Fontanillas  
  
 
 
 
 
Sant Celoni, 20 d’abril de 2011 
 


