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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE 
REGIR  LA  LICITACIÓ  PEL  PROCEDIMENT  OBERT  DE  TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA DEL CONTRACTE  RESERVAT  A CENTRES ESPECIALS  DE 
TREBALL  DEL  SERVEI  PÚBLIC  MUNICIPAL  DE  CONTROL  I  GESTIÓ 
D’APARCAMENT  EN  SUPERFÍCIE  AMB  REGULACIÓ  HORÀRIA  DE 
DIVERSOS  CARRERS  DE  TONA,  EN  RÈGIM  DE  CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA 

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

Constituirà l’objecte del contracte el control i gestió d’aparcament en superfície 
amb regulació horària de diversos carrers de Tona.

D’acord  amb  el  que  preveu  la  Disposició  addicional  5a  del  Reial  decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, es reserva la participació en el procediment 
d’adjudicació  d’aquest  contracte  a  Centres  Especials  de  Treball  (CET) 
degudament qualificats com a tals i inscrits en el Registre de Centres Especials 
de Treball de Catalunya (o en Registre similar d’altres comunitats autònomes).

El servei es prestarà de conformitat amb les especificacions d’aquest plec de 
condicions administratives i del plec de condicions tècniques annex.

CLÀUSULA 2. NATURALESA 

D’acord amb el que estableix l’article 5.1 de la Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del 
Sector Públic, el contracte té caràcter administratiu, per la qual cosa es regirà 
per:

– Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

– Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques (Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, abreujat RGLCAP.

– Articles  243  a  265,  pel  que  fa  a  la  modalitat  de  la  concessió 
administrativa, del Decret 135/1999, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  (abreujat 
ROAS).

– 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.

– Els  Plecs  de  clàusules  administratives  generals  de  contractació  de 
caràcter  estàndard  aplicables  als  contractes  de  serveis,  de 
subministraments,  a  d’altres  contractes  administratius  i  als  privats 
aprovats per acord de ple de data 31 de març de 2009.

– Subsidiàriament per la resta de legislació administrativa general.
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El  contracte  administratiu  s’ajustarà  al  contingut  d’aquest  plec  de  clàusules 
administratives particulars i  al  plec de prescripcions tècniques, les clàusules 
dels quals es consideraran a tots els efectes part integrant del corresponent 
contracte administratiu.

Degut a la seva naturalesa administrativa aquest contracte no suposarà, en cap 
cas  ni  circumstància,  relació  laboral  entre  l’ajuntament  i  l’empresa  o  entitat 
adjudicatària del servei de gestió, ni amb el seu personal.

El  servei  de  regulació  i  control  de  l’estacionament  a  les  vies  públiques 
mitjançant parquímetres, en zones d’estacionament limitat porta implícit: 

a)  El subministrament i instal·lació d’una màquina nova expenedora per 
substituir la instal·lada a la plaça de l’Església.

b)  El subministrament i la instal·lació, a cadascuna de les màquines, del 
sistema de pagament amb tarja de dèbit o crèdit, amb verificació a 
temps real.

c) El  manteniment  i  conservació  de  les  màquines  expenedores  de 
tiquets, dels serveis informàtics i tècnics associats, i de senyalització 
horitzontal i vertical de la zona regulada. 

d)  El control del compliment de la regulació de l’estacionament. 
e)  La recaptació de les tarifes per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques municipals. 

El  servei  es  prestarà durant  tots  els  mesos de l’any,  en el  següent  quadre 
horari:

De dilluns a divendres (excepte festius): de 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 
20:00 hores.

Dissabtes (excepte festius): de 9:00 a 13:00 hores.

Per la concessió es faculta al concessionari a utilitzar amb destí a la prestació 
del servei les porcions de domini públic municipal constituïdes per les zones 
d’aparcament.  La  utilització  d’aquests  béns  de  domini  públic  adoptarà  la 
modalitat d’ús comú especial.

El  contracte  es  classifica  en  l’epígraf  52.21.24  (Serveis  d’aparcament)  del 
Reglament (CE) 451/2008 del Parlament europeu i el Consell de 23 d’abril de 
2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de productes per 
activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) 3696/93 del Consell. 

CLÀUSULA 3. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
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L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tona.

Les seves dades són:
Domicili: Tona
Telèfon: 93.887.02.01
Adreça postal: c/Font, 10
Perfil de contractant: www.tona.cat

CLÀUSULA 4. DURADA DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT

4.1 El contracte de concessió es formalitzarà per un termini de 8 anys i podrà 
ser prorrogada en un termini de dos anys més, fins a un total de 10 anys. Es 
computarà des de la data de l’acta de posada en funcionament del servei. 

L’inici de la prestació del servei, haurà de tenir lloc dins del termini màxim d’un 
mes,  comptats  des  de  la  data  de  notificació  al  contractista  de  l’acord 
d’adjudicació del contracte. 

4.2 El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 25.000€ per tots els 
10 anys; en aquest valor s’hi inclouen les instal·lacions i una previsió anual de 
cànon de 1.000€.

CLÀUSULA 5. POSICIÓ JURÍDICA DE LES PARTS 

El concessionari assumeix la gestió i explotació del servei sota el seu propi risc 
i ventura, en aquest sentit i aportarà els mitjans personals, materials i tècnics 
necessaris que s’especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques i al present 
plec de clàusules. 

El  concessionari  assumirà al  seu càrrec exclusiu tota la responsabilitat  civil, 
fiscal, laboral, mediambiental o de qualsevol altre tipus que se’n derivi de totes 
les actuacions que hagi de dur a terme per a realitzar íntegrament l’execució de 
l’objecte  del  contracte  administratiu,  serà  responsable,  civilment  i 
administrativament, dels danys que es causin a terceres persones o als seus 
béns  i  instal·lacions,  àdhuc  als  municipals,  com  a  conseqüència  de  les 
operacions que requereixi la prestació del servei, o pel mobiliari i instal·lacions 
adscrites al mateix, ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament. A tals efectes 
el concessionari, dins del mes següent a la formalització del contracte, restarà 
obligat  a  acreditar  que  té  subscrita  una  pòlissa  d’assegurances  de 
responsabilitat civil que cobreixi un mínim de 60.101,21 € per cada accident, 
dany o perjudici ocasionat durant la prestació del servei, en els termes abans 
esmentats.  El  concessionari  també  assumirà  les  responsabilitats  que  en 
matèria  laboral  es  puguin  derivar  de  la  contractació  del  personal  afecte  al 
servei. 
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El servei és de titularitat municipal, i per tant, restarà sota la direcció i control de 
l'Ajuntament  de  Tona,  el  qual  podrà  modificar-lo,  suprimir-lo  i  exercir  les 
atribucions  que  li  confereix  l'article  248  del  Reglament  d'Obres,  Activitats  i 
Serveis,  aprovat  per  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  (ROAS).  Les 
modificacions  del  contracte  que  en  virtut  de  les  atribucions  legalment 
reconegudes  s’estableixin  per  part  de  l’Ajuntament  de  Tona,  hauran  de 
contemplar  l’establiment  de  les  mesures  que  resultin  necessàries  pel 
restabliment de l’economia del contracte. 

L’Ajuntament,  per  raons festives o per  obres,  pot  suprimir,  temporalment,  el 
servei, parcialment o totalment, sense contraure cap obligació econòmica.

CLÀUSULA 6. ÀMBIT TERRITORIAL 

El servei de gestió de l’aparcament en superfície sota regulació horària es durà 
a terme en els carrers que es detallen al plànol adjunt. 

Als  efectes  de  la  seva  implantació  i  posterior  manteniment  les  places 
d’estacionament  hauran  de  respectar  les  dimensions  i  característiques  que 
s’estableixen al plec de prescripcions tècniques. Tanmateix es regiran per allò 
que disposa l’esmentat plec de prescripcions tècniques els horaris d’aplicació 
de l’ estacionament regulat. 

CLÀUSULA 7. PERSONAL AFECTE AL SERVEI 

Els licitadors hauran de determinar en la seva oferta el nombre de vigilants que 
afectaran al servei i que haurà de garantir la presència permanent d’un vigilant 
que  cobreixi  de  forma  adient  la  zona  subjecte  a  regulació  i  els  horaris 
establerts. 

Atenent a l’objecte del present contracte el concessionari haurà de dotar els 
mitjans humans destinats a la gestió del servei amb de persones que tinguin 
reconeguda una discapacitat mínima del 33% per part dels òrgans competents 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i que comptin amb un perfil 
professional adient per a dur a terme les tasques que se li assignin. 

L'Ajuntament de Tona no tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol tipus 
amb el personal de l'adjudicatari, ni durant la vigència del contracte ni al seu 
termini. 

Seran  per  compte  del  contractista  totes  les  obligacions,  indemnitzacions  i 
responsabilitats aparegudes en relació a aquest. 

El personal contractat per a la prestació del servei i que tingui relació amb el 
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públic  anirà  correctament  uniformat,  amb  indicació  de  les  funcions  que 
desenvolupen. 

SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’empresa 
FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA és l’actual  contractista  del  servei  públic 
municipal de control i gestió d’aparcament en superfície amb regulació horària, 
que  existeix  identitat  d’objecte  entre  ambdues  contractacions,  que  la  nova 
contractació comporta transmissió d’1 treballador amb contracte d’obra i servei, 
categoria especialista de 2a., jornada del 100% i adscrit al conveni de tallers 
per a disminuïts psíquics de Catalunya.

CLÀUSULA 8. OBRES I INSTAL·LACIONS 

El  concessionari  haurà  de  disposar  i  aportar  la  instal·lació  d’1  màquina 
expenedora de tiquets o parquímetre en substitució de l’actualment ubicada a 
la plaça de l’Església. La connexió elèctrica del parquímetre es realitzarà a la 
xarxa pública municipal, sense que per això es generi cap càrrec econòmic pel 
concessionari. 

El concessionari haurà de disposar i aportar la instal·lació , a cadascuna de les 
màquines, del sistema de pagament amb tarja de dèbit o crèdit, amb verificació 
a temps real.

El  concessionari  haurà  de  i  fer  l’adequat  manteniment  de  la  senyalització 
vertical de l’àmbit subjecte a aparcament amb regulació horària, de conformitat 
amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques. La senyalització, que 
haurà d’informar de l’avís d’entrada i fi de zona d’estacionament controlat així 
com de la ubicació dels expenedors de tiquets, garantirà una visibilitat nítida 
amb pintura reflectant i ser adaptada a l’estètica de l’entorn.

El contractista haurà de dotar el servei amb els mitjans tècnics necessaris per a 
la gestió i control dels ingressos del servei, en particular del software d’aplicació 
adequat per a les màquines expenedores de tiquets afectes al servei. 

Tanmateix  el  contractista  posarà  a  disposició  del  servei  els  dispositius 
necessaris  per  a  la  gestió  de  butlletes  de  denúncia  per  infraccions  de 
l’ordenança reguladora de l’aparcament regulat, en particular màquines tipus 
PDA,  així  com  el  maquinari  complementari  i  el  software  necessari  amb 
compatibilitat per a la gestió d’abocament de dades directament al servei de 
gestió de sancions de l’Ajuntament de Tona o en el seu cas de l’organisme de 
recaptació de la Diputació de Barcelona. 
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Els  consumibles  i  tota  la  resta  de  materials  i  elements  necessaris  per  a 
l’adequada prestació del servei,  seran de compte i càrrec del concessionari, 
sense perjudici de les excepcions regulades al present plec de clàusules. 

La senyalització horitzontal inicial per a la implantació del servei així com el seu 
manteniment posterior seran executats directament per l’Ajuntament de Tona. 
Tanmateix l’Ajuntament posarà a disposició del contractista una dependència 
de  la  seva  titularitat  amb  capacitat  suficient  per  a  servir  de  magatzem  de 
recanvis i consumibles del servei i oficina pel personal del mateix.

El  concessionari,  a  l’acabament  de  la  concessió  haurà  de  retornar  a 
l’Ajuntament de Tona les instal·lacions i equipaments afectes al servei en bon 
estat de conservació, tenint en compte el desgast per l’ús. 

CLÀUSULA 9. RÈGIM ECONÒMIC FINANCER DEL CONTRACTE 

Els licitadors hauran de concórrer aportant el compte d’explotació del servei, 
amb  una  projecció  a  deu  anys,  on  s’estableixin  les  previsions  econòmic 
financeres de la concessió, amb el necessari desglòs de partides i detall  en 
valor de cadascuna. El compte haurà de justificar l’equilibri econòmic financer 
del contracte. Com a mínim el compte d’explotació haurà de contemplar per 
cadascun dels exercicis les partides següents: 

a) Previsió d’ingressos de l’explotació explotació, amb justificació de l’evolució 
prevista de l’ocupació i demés elements econòmics que hi incideixin.

b) Despeses de personal i despesa social (indicant nombre d’empleats i cost 
unitari). 

c)  Despeses  per  assegurances  i  serveis  independents  (neteges,  auditories, 
serveis bancaris, etc). 

d) Despeses d’explotació i manteniment, que inclourà els consumibles així com 
el  subministrament  d’electricitat  al  seu  càrrec,  aigua,  telèfon,  i  els  demés 
necessaris per a la prestació del servei. 

e)  Despeses  de  conservació  i  manteniment  preventiu  i  normatiu  de  les 
instal·lacions. 

f) Amortitzacions de les instal·lacions. 

g) Despeses financeres. 

h) Resultat de l’explotació. 
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i) Cànon a percebre per l’Ajuntament de Tona. 

Les proposicions econòmiques que es presentin pels licitadors seran objecte 
d’informe  econòmic  per  part  dels  serveis  municipals  el  qual,  degudament 
motivat,  haurà  de  dictaminar  sobre  la  seva  viabilitat  real,  prenent  com  a 
referència l’anàlisi de les diverses variables utilitzades. Serà causa d’exclusió 
de  la  proposició  la  manca  de  viabilitat  econòmica  degudament  motivada  a 
l’informe tècnic que s’emeti a tal efecte. 
A  tots  els  efectes  s’entendrà  que  les  ofertes  econòmiques  presentades 
inclouran  el  benefici  industrial,  les  despeses  generals  i  demés  impostos 
aplicables. 

El concessionari explotarà el servei al seu propi risc i ventura, assumint tota la 
responsabilitat  civil,  fiscal  i  laboral  que  es  derivi  de  l'activitat  objecte  de  la 
concessió. El concessionari percebrà directament i com a retribució pròpia de 
l’explotació  dels  serveis  objecte  d’aquesta  concessió  els  ingressos  que  es 
produeixin dels rendiments tarifaris de l’aparcament en superfície, incloent els 
derivats del pagament de la tarifa d’estacionament i els d’anulació de denúncia. 

L’import inicial de les tarifes seran els que aprovi l’Ajuntament de Tona en la 
respectiva ordenança fiscal.

La  tarifa  a  satisfer  pels  usuaris  de  l’aparcament  serà  l’aprovada  per 
l’Ajuntament amb la naturalesa de taxa o preu públic en els termes resultants 
de  la  legislació  aplicable  sens perjudici  de  les  eventuals  modificacions  que 
puguin venir imposades per canvis normatius durant la vigència del contracte. 

El  concessionari  abonarà  un  cànon  anual  a  l’Ajuntament,  a  ingressar  a  la 
tresoreria de l’Ajuntament abans del 31 de març de l’any següent al que es 
liquida,  que  consistirà  en  un  50%  de  l’import  del  benefici  obtingut  per 
l’explotació dels serveis en l’exercici immediatament anterior. L’IVA o qualsevol 
altre tribut que en un futur gravés els ingressos, no serà computable a efectes 
de  càlcul.  El  percentatge  de  cànon  a  percebre  per  l’Ajuntament  podrà  ser 
millorat pel licitador. 

CLÀUSULA 10. MODIFICACIÓ DE LA TARIFA 

La revisió dels preus de les tarifes es realitzarà sempre que hagi transcorregut 
un any des de l’adjudicació del contracte i que la revisió sigui sol·licitada pel 
concessionària. La petició s'haurà de formular per escrit i anar acompanyada 
del corresponent estudi de costos justificatiu del càlcul de la tarifa sol·licitada, 
degudament auditat per una empresa aliena sense cost per l’Administració. 

L’Administració estudiarà la conveniència de la modificació de tarifes que, en 
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cas d’acordar-se, s’haurà de fer mitjançant la corresponent ordenança fiscal.

CLÀUSULA 11. GARANTIA 

De conformitat amb el que es regula a l’article 103 de la LCSP, no es demana 
garantia provisional per a concórrer a la licitació. 

L’adjudicatari provisional estarà obligat a dipositar una garantia definitiva per un 
import del 5% del total de beneficis que segons l’estudi econòmic presentat pel 
licitador,  es  preveu  que  obtingui  el  concessionari  durant  tota  la  durada  del 
contracte. 

La garantia haurà de ser prestada per qualsevol dels mitjans i de conformitat 
amb el disposa l’article 99 de la LCSP, en efectiu mitjançant ingrés a la caixa de 
la corporació, valors de deute públic, aval bancari solidari d’acord amb el model 
annex al present plec de clàusules o contracte d’assegurança de caució. En el 
cas de prestació de la garantia mitjançant aval o contracte d’assegurança de 
caució haurà de ser documentada amb intervenció de fedatari públic. 

Amb  la  garantia  definitiva  respondrà  el  concessionari  de  les  penalitats 
imposades al contractista, sigui per incompliment o compliment defectuós del 
contracte, de l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, 
de les despeses originades a l’Ajuntament per a la demora del contractista en 
el compliment de les seves obligacions i dels danys i perjudicis ocasionats a 
aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no 
s’escaigui resoldre’l, així com de la confiscació que es pugui decretar en els 
casos de resolució del contracte. 

La garantia definitiva no es retornarà fins que no venci el termini de garantia i 
s’hagi  complert  satisfactòriament  el  contracte,  o  fins  que  no  es  declari  la 
resolució del contracte sense culpa del contractista. 

En el cas que es facin exigibles sobre la garantia penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’adjudicatari aquest l’haurà de reposar o ampliar, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, en cas contrari 
incorrerà en causa de resolució del contracte. 

CLÀUSULA 12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

En compliment del que disposa l’article 52 de la LCSP, l’Ajuntament designarà 
un responsable d’aquest contracte, que supervisarà la seva execució, adoptarà 
decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que 
la prestació pactada es realitza correctament. 
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CLÀUSULA 13. FORMA DE PAGAMENT DEL CÀNON 

L’ingrés anual del cànon es farà efectiu abans del 31 de març de l’any següent 
al que se n’acrediti  per la generació de beneficis derivats de l’explotació del 
servei  a  la  tresoreria  municipal.  La  liquidació  del  cànon  haurà  d’anar 
acompanyada de  la  documentació  comptable  corresponent  i  en  tot  cas  del 
compte d’explotació corresponent a l’exercici pel qual s’acrediti  el cànon i el 
detall justificat dels ingressos obtinguts per la explotació del servei. 

CLÀUSULA  14.  PUBLICITAT  I  TERMINI  PER  A  LA  PRESENTACIÓ 
D’OFERTES 

L’anunci de licitació del contracte per a la gestió del servei públic es publicarà 
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  (BOP)  i  en  el  Perfil  del 
Contractant  de  la  web  de  l’Ajuntament  De  Tona.  El  termini  de  presentació 
d’ofertes  serà  de  quinze  dies  naturals  comptats  des  de  la  data  d’aquestes 
publicacions. L’import total de les despeses de la publicació en el BOP anirà a 
càrrec de l’adjudicatari, amb el límit de 1.000€. 

CLÀUSULA 15. CAPACITAT PER A CONTRACTAR 

En tractar-se d’un procediment  reservat  a  Centres Especials  de Treball,  les 
empreses que es presentin  hauran de tenir  i  justificar  aquesta consideració 
d’acord amb la DA 5a., de la LCSP.

Estan  facultades  per  subscriure  el  contracte  les  empreses,  espanyoles  o 
estrangeres,  que,  tractant-se  de  CET,  tinguin  personalitat  jurídica  i  plena 
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no 
incorrin  en  cap  de  les  prohibicions  de  contractar  fixades  a  l’article  60  del 
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a 
l’article  73  del  TRLCSP;  que  acreditin  la  solvència  que  es  requereix  i  que 
gaudeixin  de  l’habilitació  empresarial  o  professional  que,  si  s’escau,  sigui 
exigible  per  dur  a  terme l’activitat  o  prestació  que  constitueixi  l’objecte  del 
contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses 
dins de les finalitats,  objecte o àmbit  d’activitat  de les empreses licitadores, 
segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti 
degudament. 

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles,  s’acredita  mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, 
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en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en 
el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió  Europea  o  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials 
adients o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen  a  l’apartat  1  de  l’annex  I  del  Reglament  General  de  la  Llei  de 
Contractes  de  les  Administracions  Públiques  (RGLCAP),  aprovat  pel  R.D. 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

5. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita 
amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia  acreditació  per  l’empresa,  que  figuren  inscrites  en  el  registre  local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior de reciprocitat amb l’Estat del 
qual són nacionals. 

6.  L’Ajuntament  pot  contractar  amb unions  d’empreses que  es  constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.  Aquestes 
empreses queden obligades solidàriament davant l’entitat contractant i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients 
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a 
la  seva  extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin  poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

7.  No  poden  concórrer  a  la  licitació  les  empreses  que  hagin  participat  en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del 
contracte,  sempre  que aquesta  participació  pugui  provocar  restriccions  a  la 
lliure  concurrència o suposar  un tracte privilegiat  respecte a la  resta de les 
empreses licitadores. 

CLÀUSULA 16. ACTUACIÓ MITJANÇANT REPRESENTANT 

Quan el licitador actuï per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan o 
apoderat amb títol suficient. 

La  representació  s’acreditarà  conforme a  allò  previst  a  la  Llei  39/2015,  de 
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions.  En  el  cas  que  el 
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licitador sigui persona jurídica de naturalesa mercantil, el poder haurà de figurar 
inscrit  en el  Registre  Mercantil,  llevat  que es tracti  de poder  per a aquesta 
concreta licitació. 

CLÀUSULA 17. SOLVÈNCIA PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA 

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’hauran d’acreditar per un o 
més dels mitjans següents: 

a)  Declaracions  apropiades  d’entitats  financeres  o,  si  escau, 
justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals per un import mínim de 300.000 euros.

b) Comptes anuals presentats al Registre oficial que correspongui. 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes a Registres 
oficials  podran aportar,  com a mitjà  alternatiu  d’acreditació,  els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el 
volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte 
del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles segons la 
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa. 

La solvència professional, de conformitat amb l’establert a l’article 68 haurà de 
ser  la  necessària  per  a  dur  a  terme  l’execució  del  contracte  i  es  deduirà 
necessàriament a partir de qualsevol dels mitjans descrits en l’article 78 de la 
LCSP.

La  solvència  professional  haurà  de  referir-se  a  la  prestació  de  serveis  de 
naturalesa anàloga als que constitueixen l’objecte d’aquest plec i, en particular, 
a  la  gestió  d’activitats  econòmiques  mitjançant  inserció  de  persones  amb 
discapacitat. 

I s’hauran d’acreditar per un o més dels mitjans següents: 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats als tres 
darrers anys que inclogui import,  dates i el destinatari,  públic o 
privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan 
el  destinatari  sigui  una  entitat  del  sector  públic  o,  que  el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració 
de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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b) Indicació  del  personal  tècnic  o  de  les  unitats  tècniques, 
integrades  o  no  a  l’empresa,  participants  en  el  contracte, 
especialment aquells encarregats del control de qualitat.

c) Descripció  de  les  instal·lacions  tècniques,  de  las  mesures 
empleades per l’empresari  per garantir  la qualitat i  dels mitjans 
d’estudi i investigació de l’empresa.

d) Quan  es  tracti  de  serveis  o  treballs  complexos  o  quan, 
excepcionalment, hagin de respondre a una finalitat especial, un 
control efectuat per l’òrgan de contractació o, en el seu nom, per 
un  organisme oficial  o  homologat  competent  de l’Estat  en què 
estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord d’aquest 
organisme.  El  control  versarà  sobre  la  capacitat  tècnica  de 
l’empresari i, si calgués, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació 
de què disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.

e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del 
personal  directiu  de  l’empresa  i,  en  particular,  del  personal 
responsable de l’execució del contracte.

f) En  els  casos  adequats,  indicació  de  les  mesures  de  gestió 
mediambiental  que  l’empresari  podrà  aplicar  en  executar  el 
contracte.

g)  Declaració  sobre  la  plantilla  mitjana anual  de l’empresa i  la 
importància del seu personal directiu durant els tres darrers anys, 
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

h) Declaració indicant la maquinària, material  i  equip tècnic del 
qual es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la 
qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

i) Indicació  de  la  part  del  contracte  que  l’empresari  té 
eventualment  el  propòsit  de  subcontractar  amb  els  mitjans 
detallats.

CLÀUSULA 18. PROHIBICIONS PER A CONTRACTAR 

Les empreses licitadores no es poden trobar en cap de les causes de prohibició 
per a contractar que vingui recollides a l’article 60 de la Llei de contractes del 
sector  públic  o  per  llei  especial,  circumstància  que  acreditarà  mitjançant  la 
declaració prevista en l’article 130.1.c), de la llei esmentada model de la qual 
que s’incorpora a aquest plec. 
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En tot cas el licitadors que hagi presentat l’oferta més avantatjosa acreditarà el 
compliment  de  les  seves  obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social 
d’acord amb el que estableix l’article 146 de la LCSP, dins del termini de deu 
dies hàbils, a comptar a partir del dia següent en que hagi rebut el corresponent 
requeriment. 

CLÀUSULA  19.  REQUISITS  DELS  DOCUMENTS  REFERENTS  A  LES 
CONDICIONS SUBJECTIVES 

Els documents referents a la capacitat, representació, solvència i absència de 
prohibició  per  a contractar  s’aportaran,  llevat  que es tracti  de certificats,  en 
forma d’original i de còpia per a la seva confrontació, la qual la practicarà el 
secretari municipal abans de la inclusió d’aquesta documentació als sobres de 
la plica, o testimoni notarial de l’escriptura del testimoni corresponent. 

En cas que s’aportin certificats, s’incorporaran els originals a la plica i no es 
confrontaran amb còpies, ni s’admetran les còpies confrontades de certificats, 
llevat que constitueixin títols. 

No es podrà acreditar la representació per còpies de poders. 

La capacitat i la representació també es podrà acreditar en el cas d’empresaris 
no individuals per certificat  expedit  pel  registre  públic on sigui  preceptiva la 
inscripció que acrediti aquests extrems. 

CLÀUSULA  20.  ADMISSIBILITAT  I  REQUERIMENTS  DE  LES  UNIONS 
TEMPORALS D’EMPRESES 

Si dues o més empreses pretenen licitar conjuntament, únicament ho podran 
fer sota la forma de la unió temporal d’empreses. Cadascuna de les empreses 
integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, solvència i no incursió 
en prohibició. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es 
farà en termes equivalents als de l’article 52 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques. 

La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa 
abans  o  durant  l’adjudicació,  i  l’extinció  del  contracte,  si  es  fa  després 
d’aquesta. 

Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 59 de la LCSP i 
24 del seu Reglament general, i en document a tal efecte: 

a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la 
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unió en els termes exigits per a la resta de licitadors. 
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses. 
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió. 
d. Declararan el seu compromís de constituir-se en escriptura pública, en cas 
d’esdevenir adjudicataris. 
e.  Designaran un representant  únic amb poders generals,  sens perjudici  de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantitats. 

En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució 
de  la  unió  temporal  d’empreses  en  escriptura  pública  davant  l'òrgan  de 
contractació,  en  l’acte  de  formalització,  i  actuaran  sota  el  principi  de 
responsabilitat  solidària  dels  seus  socis.  La  durada  de  la  unió  temporal 
d’empresaris haurà de ser coincident amb la del contracte fins que s’extingeixi. 

CLÀUSULA 21. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Les  proposicions  es  presentaran  en  3  sobres,  que  han  d’anar  tancats  i 
identificats, a l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats pel 
licitador o la persona que el  representi  i  indicació del nom i cognoms o raó 
social de l’empresa. A l’interior de cada sobre, en un full independent s’hi farà 
constar l’índex de la documentació que conté.

En qualsevol cas, la documentació que contenen els sobres números 1 i 2 no 
pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu 
a  la  proposició  econòmica  i  als  criteris  avaluables  de  forma  automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació.

Sobre número 1:  Portarà  la  menció  “Documentació  administrativa  per  a  la 
contractació  de  la  concessió  del  servei  de  del  servei  de  control  i  gestió 
d’aparcament en superfície amb regulació horària de diversos carrers de Tona, 
presentada  per  .....................................”,  i  haurà  de  contenir  la  següent 
documentació: 

a) Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 
següents  dades  identificatives:  nom  i  cognoms  de  la  persona  de 
contacte i  adreça postal  i  electrònica,  número de telèfon i  de fax del 
licitador.

b) Acreditació de la inscripció com a Centre Especial de Treball en 
el  Registre  de  Centres  Especials  de  Treball  de  la  Generalitat  de 
Catalunya o en Registre similar d’altres comunitats autònomes.

c)  Documents  acreditatius  de  la  personalitat  jurídica.  La 
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documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI 
o document que el substitueixi. 

Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part 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.

La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals 
d’Estats membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció 
en el  registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat  on estan 
establerts,  o  mitjançant  la  presentació  d’una  declaració  jurada  o  un 
certificat,  en  els  termes  que  s’estableixin  reglamentàriament,  d’acord 
amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
Els  altres  empresaris  estrangers  hauran  d’acreditar  la  seva  capacitat 
d’obrar amb un informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a 
l’Estat  corresponent  o de l’Oficina Consular  en l’àmbit  territorial  de la 
qual hi hagi el domicili de l’empresa.

d) Declaració responsable d’acord amb el model següent:

"En/Na.........................................  amb  NIF  núm.................,  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  núm.  ..............,  
domiciliada  a...........  carrer  ........................,  núm..........),  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 
54  a  84  LCSP;  i  que  es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

(Lloc, data i signatura del licitador)."

q Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en 
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els termes de la clàusula 17 del present Plec.

q Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en 
els termes de la clàusula 17 del present Plec.

q Declaració  responsable  de  vigència  de  les  circumstàncies  que 
donaren lloc a la declaració, per part de l’Administració Tributària, 
d’exempció d’IVA, si escau.

q Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.

q En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes 
hauran  de  presentar  una  declaració  manifestant  aquesta 
circumstància en els termes establerts en l’article 42 del Codi de 
Comerç. 

q En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió 
temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest 
extrem amb indicació dels noms i circumstancies 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. 

e) Acreditació de la solvència financera i econòmica 

f) Acreditació de la solvència tècnica i professional

g)  Documentació  addicional  exigida  a  totes  les  empreses 
estrangeres.  Les  empreses  estrangeres,  en  els  casos  en  què  el 
contracte s’executi a Espanya, 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.

h) A efectes d’efectuar la notificació: tots els licitadors hauran d’indicar 
un domicili, un número de telèfon i fax. I en el seu cas, una adreça de 
correu electrònic.

Les empreses inscrites en el RELI només estan obligades a incorporar 
en el sobre núm. 1 la documentació següent:

–  El certificat del RELI, que no pot ser lliurat electrònicament.
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–    Una declaració  responsable  conforme les circumstàncies 
que reflecteix el certificat no han experimentat cap variació, 
fent la salvetat d’allò a què es refereix l’apartat següent, si 
escau.

–   La documentació que d’acord amb el mateix Registre no 
consti en aquest, o bé hagi caducat o hagi estat objecte de 
modificació després de la inscripció vigent.

SOBRE NÚMERO 2:  Portarà  la  menció  “Documentació  tècnica  relativa  als 
criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de 
la  concessió  del  servei  de  control  i  gestió  d’aparcament  en  superfície  amb 
regulació  horària  de  diversos  carrers  de  Tona, presentada 
per ............................” i haurà de contenir la documentació següent:

a)  Relació numerada de la documentació inclosa.

b) Documentació  tècnica  relativa  als  criteris  d’adjudicació  que 
depenen d’un judici  de valor  a tenir  en compte,  de conformitat 
amb la clàusula 26 del present plec i els requeriments inclosos en 
el plec de prescripcions tècniques.

SOBRE NÚMERO 3: Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació 
tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació 
de la concessió del servei de control i gestió d’aparcament en superfície amb 
regulació horària de diversos carrers de Tona, presentada per ....................” i 
haurà de contenir la documentació següent:

a) Relació numerada de la documentació inclosa.

b) La proposta de cànon que haurà d’ajustar-se 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 relativa a la concessió per a 
la  gestió  del  servei  de  control  i  gestió  d’aparcament  en  superfície  amb 
regulació horària de diversos carrers de Tona, es compromet a portar-la a 
terme amb subjecció al  Plec de Clàusules Administratives Particulars i  al 
Plec de Prescripcions Tècniques,  abonant un cànon anual a l’Ajuntament, 
que consistirà en un .......% de l’import del benefici obtingut per l’explotació 
dels serveis en l’exercici immediatament anterior.
(Lloc, data i signatura del licitador)”

S’adjuntarà  el  compte  d’explotació  del  servei,  amb  una  projecció  a  deu 
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anys, on s’estableixin les previsions econòmic financeres de la concessió, 
amb el  necessari  desglòs de partides i  detall  en valor de cadascuna.  El 
compte  haurà  de  justificar  l’equilibri  econòmic  financer  del  contracte  i 
contenir els apartats assenyalats a la clàusula 9a.

      c) Millores tècniques: (fins a 40 punts)

Es presentarà d’acord amb el model següent:

En/Na.....................................amb  N.I.F  núm..............................., 
domiciliat/da  per  a  tots  els  actes  d’aquest  procediment  de  contracte 
a  .....................................,  carrer.........................................núm.  ..........., 
telèfon........................actuant  en  nom  propi  (o  en  representació  de 
l’empresa ....................................amb C.I.F núm................., i domicili social 
a  ...........................carrer...............................nº....)  assabentat/da  de  les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa a........................

PROPOSA dur a terme les millores següents:

DESCRIPCIÓ MILLORA VALORACIÓ ECONÒMICA

(Lloc, data i signatura del licitador)

CLÀUSULA 22. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

La presentació de proposicions es durà a terme en horari d’oficina de 9:00 a 
14:00 hores al registre general de l’Ajuntament, situat al carrer Font, núm. 10 
de 08551 -Tona. Si el darrer dia és dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al 
primer dia hàbil següent. Tanmateix les proposicions es podran presentar per 
correu  certificat  administratiu,  essent  necessari  en  aquest  cas  anunciar-ho 
dintre del termini  de presentació de proposicions mitjançant comunicació via 
telefax al número 93/887.04.98 a la que s’indiqui la data de presentació i s’hi 
adjunti el justificant de la tramesa per correu administratiu. Transcorreguts deu 
dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 

El termini per a la presentació de proposicions serà l’establert a la clàusula 14 
del present plec de quinze dies naturals des que es publiqui l’anunci de licitació. 
Les  ofertes  seran admeses fins  al  darrer  dia  de  presentació  del  termini  en 
qualsevol dels registres legalment admesos. 
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CLÀUSULA 23. EFECTES DE LA PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Una vegada lliurada o tramesa la documentació no podrà ser retirada, llevat 
que concorri causa justificada. La presentació de l’oferta implicarà la declaració 
del licitador que les manifestacions sobre capacitat, solvència i no incursió en 
prohibició són certes i vigents, que accepta íntegrament i sense cap reserva o 
condició la totalitat de les estipulacions contingudes en el plec del contracte i 
que s’obliga al seu compliment per les obligacions que derivin com a licitador i, 
si s’escau, com a contractista, en especial en aquest darrer cas, pel que fa al 
compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les concrecions 
que,  si  s’esdevinguessin,  hagués  inserit  l’òrgan  de  contractació  en  l’acord 
d’adjudicació, en els termes admesos per aquest plec. 

CLÀUSULA 24. MESA DE CONTRACTACIÓ 

La  mesa  de  contractació  estarà  presidida  per  l’Alcalde-President  de 
l’Ajuntament de Tona o pel primer tinent alcalde en qui podrà delegar aquesta 
funció.  Tanmateix  estarà  integrada  per  les  persones  següents:  Regidor  de 
Mobilitat,  un  regidor  de  cada  grup  de  l’oposició,  un  regidor  no  adscrit, 
l’aparellador  municipal  i  el  Secretari,  l’Interventor  i  un  administratiu/iva  que 
actuarà coma Secretari/a.

CLÀUSULA 25. OBERTURA DE LES OFERTES 

L’obertura dels sobres núm. 1 i  2 es portarà a terme  el  primer dilluns hàbil 
següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions.

La Mesa de Contractació qualificarà els documents del sobre núm.1 i  2 i  si 
observés defectes materials en la documentació presentada ho comunicarà als 
interessats i concedirà un termini no superior a 3 dies per tal que el licitador 
subsani l'error o el defecte.

Una vegada qualificada la documentació i un cop subsanats els defectes o les 
omissions, la mesa declararà admeses aquelles proposicions que compleixin el 
que estableix aquest Plec de clàusules i, excloses les que tinguin algun defecte 
que no pugui ser esmenat.

L'acte públic d'obertura de les proposicions, tindrà lloc a la Sala d’Actes de la 
Corporació,  a  les  17’30  hores  del  dia  que  es  determini  en  el  decret  de 
convocatòria de la mesa i que es comunicarà als interessats la data d'obertura 
a l’adreça electrònica facilitada..

La Mesa obrirà  el  sobre 3,  es donarà compte de les ofertes que han estat 
admeses i ordenarà l’arxiu, sense obrir-los, dels sobres núm. 3 corresponents a 
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les ofertes rebutjades. Seguidament s’invitarà els assistents perquè manifestin 
els dubtes que puguin tenir o perquè demanin les explicacions que considerin 
necessàries, i la mesa farà els aclariments i les contestacions pertinents.

La  Mesa avaluarà  les  propostes  mitjançant  els  criteris  de  valoració  que es 
recullen per ordre decreixent d'importància i ponderació, tenint en compte que 
la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica es superior a la dels 
criteris  que  depenen  d’un  judici  de  valor.  La  Mesa  de  contractació  podrà 
sol·licitar els informes tècnics que consideri necessari que tinguin relació amb 
l'objecte del contracte. 

CLÀUSULA 26. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 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:

A) Criteris que depenen d’un judici de valor (40%)

a)  Proposta  de  gestió  del  servei  (fins  a  10  punts),  haurà  de  contenir  la 
documentació assenyalada en els plecs de condicions tècniques.

b) Un pla econòmic i financer de la gestió del servei (fins a 10 punts), que haurà 
d’incloure com a mínim els comptes d’ingressos i despeses on figuri  el  cost 
anual de la gestió del servei, amb el nombre d’empleats i el cost unitari; les 
despeses generals i la previsió dels ingressos que s’esperen obtenir.

c) Coherència del projecte d’integració laboral de persones amb discapacitat, 
amb especial valoració dels elements relacionats amb la formació ocupacional i 
en els hàbits de les persones que han de prestar el servei i la millora de les 
seves perspectives d’integració futura al  mercat de treball:  un màxim de 20 
punts. 

B) Criteris avaluables de forma automàtica (60%)

a) Cànon més avantatjós per a l’Ajuntament, fins un màxim de 20 punts.

Valoració 

Es  valorarà  assignant  la  major  puntuació  possible  (P)  a  la  proposta  més 
avantatjosa per a l’administració (XMAX). Es determinarà la puntuació de les 
propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
major.
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XMAX = P

PXi = (Xi / XMAX) x P

Es considerarà una oferta anormalment baixa o temerària quan de l’informe 
que emetin els serveis municipals sobre l’estudi econòmic a que es refereix la 
clàusula 9 d’aquest plec es determini la manca de viabilitat del model inclòs a la 
proposició. 

b) Millores tècniques: (fins a 40 punts)

Es  valorarà  amb  40  punts  l’oferta  de  solucions  tècniques  que  millorin  la 
prestació del servei en els següents aspectes:

– Millora en la senyalització horitzontal de la zona blava i vies on el 
servei  estigui  implantat  (senyalització  zona  blava,  repintat  de  
passos de vianants, estacionaments per a persones amb mobilitat 
reduïda,  línees  de  retenció  i  pictogrames):  fins  un  màxim  de  
10 punts.

– Millora en la senyalització vertical de la zona blava i vies on el  
servei estigui implantat (senyalització zona blava, senyals verticals 
i fitons): fins un màxim de 10 punts. 

– Propostes a criteri del licitador valorades econòmicament, fins un 
màxim de 20 punts, tenint en compte que cada 400€ de millora 
econòmica equivaldran a 1 punt.

Aquestes millores es descriuran en l’oferta de manera inequívoca i definiran el 
seu abast, així com la seva valoració econòmica, a preu de mercat. 

Valoració 

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi 
la valoració econòmica més alta (XMAX). Es determinarà la puntuació de les 
propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
major.

XMAX = P

PXi = (Xi / XMAX) x P

CLAUSULA 27. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO PEL LICITADOR QUE 
HAGI PRESENTAT L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans 
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de  l’adjudicació,  haurà  de  constituir  la  garantia  definitiva  i  presentar  els 
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació 
contractual  i  en la  seva oferta  i,  en  particular,  els  certificats  acreditatius de 
trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat  Social  i  de  disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució de contracte conforme a l’article 
64.2, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del dit 
requeriment, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint-se en aquest cas a 
sol.licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin 
quedat classificades les ofertes.

CLAUSULA 28. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 de 
la LCSP.

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 al 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 29. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 

A més a més de les obligacions que en caràcter genèric estableix el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i de les que s’estableixen en la 
resta de clàusules dels plecs de clàusules administratives particulars i  en el 
plec de clàusules tècniques, son obligacions del concessionari: 

a) Prestar el servei amb precisió, seguretat i ininterrompudament, en la 
forma  prevista  en  aquest  present  Plec  i  en  el  plec  de  prescripcions 
tècniques  del  servei  i  el  seu  Reglament,  amb  submissió  a  les 
instruccions que li  dictin els serveis municipals d'acord amb les seves 
facultats. 

b)  Recaptar  les  tarifes  per  l’estacionament  de  vehicles  de  tracció 
mecànica en les vies públiques municipals. 

c)  Indemnitzar  a  tercers  pels  danys  que  s'ocasionin  a  causa  del 
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funcionament del serveis, en els termes abans esmentats. 

d)  Mantenir  en  bon  estat  les  obres  i  les  instal·lacions  afectes  a  la 
prestació  del  servei,  i  no  alienar  ni  gravar  els  béns  afectes  a  la 
concessió. 

e) Exercir ell mateix la concessió amb prohibició de cedir-la, arrendar-la 
o traspassar-la, llevat d'autorització explicita de l'Ajuntament. 

f) Totes les derivades del present Plec de clàusules d’explotació, del plec 
de  prescripcions  tècniques  i  de  la  demés  normativa  reguladora  del 
contracte. 

g) Continuar la prestació del servei una vegada extingit el contracte si no 
s’hagués dut a terme encara la seva contractació o s’hagués iniciat la 
prestació directa per part de l’Ajuntament de Tona. 

h) La de permetre, en qualsevol moment, a l’Ajuntament, a través del 
representant  i  dels  tècnics  designats  a  l’efecte,  a  inspeccionar  la 
conservació i gestió del servei.

i) Contractar i adscriure el personal necessari per al bon funcionament 
dels serveis adjudicats, i estar al corrent de totes les obligacions relatives 
a aquest  personal  imposades per  les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. A 
aquest efecte ha d’acreditar l’afiliació i la situació d’alta a la Seguretat 
Social o a la Mutualitat equivalent de les persones concretes que han 
d’executar les prestacions. Durant la vigència d’aquest ha de comunicar 
a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació que les afecti, sempre 
que sigui possible abans que aquesta es produeixi.

j) Subscriure amb una companyia d’assegurances una pòlissa o pòlisses 
amb primes al  seu càrrec  que cobreixin  la  responsabilitat  civil  per  la 
realització de l’activitat i danys i perjudicis que es puguin causar.

k)  Fer  una  correcta  gestió  ambiental  dels  serveis,  d’acord  amb  la 
legislació  vigent  i  prenent  les  mesures  addicionals  necessàries  per 
minimitzar els impactes que aquests puguin ocasionar.

l) Complir tot allò que, en relació a les dades personals a les quals tingui 
accés  durant  la  vigència  del  contracte,  estableixen  la  Llei  orgànica 
15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter 
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.
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La documentació i  informació que es desprengui o a la qual es tingui 
accés amb ocasió de l’execució dels treballs derivats d’aquest contracte, 
quan corresponen a l’Administració contractant responsable del fitxer de 
dades  personals,  té  caràcter  confidencial  i  no  pot  ésser  objecte  de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n pot fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones, 
fora de l’estricte àmbit  de l’execució directa del  contracte,  ni  tan sols 
entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa 
les prestacions objecte d’aquest contracte.

m) Aplicar en l’execució dels treballs contractats mesures destinades a 
promoure la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

CLAUSULA 30. DRETS DEL CONCESSONARI

El  contractista  concessionari,  a  banda  dels  drets  que  li  vinguin  reconeguts 
legalment per la seva condició de tal i pels que específicament derivin d’aquest 
plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  del  plec  de  prescripcions 
tècniques, gaudirà dels següents drets:

a) Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a la prestació del  
servei. 

b)  A  ser  respectat  per  terceres  persones  en  la  seva  condició  de 
concessionari, amb el suport de l’Ajuntament, per acabar amb qualsevol 
pertorbació sobre el desenvolupament normal de gestió del servei.

c) A gestionar directament la gestió del servei objecte de la concessió.

d) A obtenir l’equilibri financer de la concessió.

e) Sol·licitar la revisió de les tarifes, per mantenir l'equilibri econòmic de 
la concessió.

f)  A  proposar  les  modificacions  que  considerin  indispensables  per 
millorar la prestació del servei i que no estiguin previstes en aquest plec 
ni en la resta de documentació tècnica que s’acompanya.

CLÀUSULA 31. PRERROGATIVES DE L’AJUNTAMENT 

Sense  perjudici  de  les  demés  reconegudes  a  la  normativa  d’aplicació, 
l'Ajuntament de Tona té les potestats següents: 

a)  Ordenar  discrecionalment  les  modificacions  que  aconselli  l'interès 
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públic, per raons degudament motivades, de la mateixa manera que si 
els gestionés directament i,  entre d’altres, la variació de la qualitat,  la 
quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què consisteixen sense 
perjudici  del  dret  del  concessionari  al  manteniment  de  l’equilibri 
econòmic financer de la concessió. 

b) Fiscalitzar la gestió del concessionari i  dictar ordres per mantenir o 
restablir el nivell de les prestacions. Dirigir, controlar i fiscalitzar la gestió. 
A  aquest  efecte,  l’Ajuntament  pot  inspeccionar  el  servei  i  les 
instal·lacions i la documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i 
dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.

c) 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. 

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

e) Rescatar la concessió o suprimir el servei, parcialment o totalment, 
amb la indemnització prèvia que se'n pugui derivar i  d'acord amb els 
articles 263 i següents del ROAS. 

e)  Disposar  la  realització  d'enquestes  entre  els  usuaris  del  servei,  i 
també de campanyes d'informació i sensibilització ciutadana, en el marc 
de l’estudi econòmic financer contingut a la proposició de l’adjudicatari. 

f)  Extingir  el  contracte  per  qualsevol  de  les  causes  previstes  a 
l'ordenament. 

CLÀUSULA 32. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’extingeix per compliment o per resolució.

El compliment del contracte té lloc pel venciment del seu termini o del termini 
de qualsevol de les seves pròrrogues sense possibilitat o acord de prolongar-lo 
més en el temps, i s’acredita mitjançant un acte de l’òrgan de contractació que 
ordena cancel·lar o retornar la garantia definitiva, segons correspongui, si no hi 
ha cap responsabilitat exigible a l’adjudicatari.

Són causes de resolució del contracte:

a) El comú acord entre l’Administració i el contractista.

b) La  mort  o  la  incapacitat  sobrevinguda del  contractista  individual  o 
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l’extinció de la personalitat jurídica de l’adjudicatari, sense perjudici 
d’allò que preveu l’article 219 de la LCSP.

c)   La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol 
altre procediment.

d)  La no-formalització del contracte dins del termini escaient.

e) La  demora  superior  a  sis  mesos  per  part  de  l’Administració  en 
l’entrega al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars 
a que es va obligar en el contracte.

f)   El rescat del servei per part de l’Administració, a fi  de gestionar-lo 
directament.

g)  La supressió del servei per raons d’interès públic.

h) L’impossibilitat  de  l’explotació  del  servei  com a  conseqüència  dels 
acords adoptats per l’Administració amb posterioritat al contracte.

i) L’incompliment  dels  terminis  previstos  per  iniciar  la  prestació  del 
servei. 

j) L’incompliment per part de l’adjudicatari o de l’Administració de les 
altres obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en 
aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques o en el contracte.

k) Les altres previstes en aquest plec i en la legislació.

CLÀUSULA 33. CONDICIONS DE LA REVERSIÓ 

Atenent al termini de vigència del contracte establert a la clàusula 4 d’aquest 
plec, pel que fa a l’amortització dels béns afectes al servei, hom estarà al que 
es contingui a l’estudi econòmic financer incorporat a la proposició presentada 
a  la  licitació  per  l’adjudicatari.  Conseqüentment  la  reversió  d’aquests  a 
l’Ajuntament  de  Tona  es  realitzarà  en  les  condicions  derivades  d’aquesta 
previsió. Tot això sense perjudici de les modificacions que s puguin produir en 
cas de pròrroga del contracte. 

Per  tal  de  garantir  la  reversió  en  condicions  normals  d'ús  de  tots  el  béns, 
instal·lacions i materials afectes al servei, serà d'aplicació a la concessió el que 
disposa l'article 262.2 ROAS, durant l’últim any anterior a la data d'extinció del 
contracte. 
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CLÀUSULA 34. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

Les infraccions en què pot incórrer el concessionari en la prestació del servei 
es qualificaran com a lleus, greus i  molt  greus, segons la tipificació que es 
recull tot seguit: 

1. Infraccions lleus: 

a)  La  realització  de  les  tasques  pròpies  del  servei  de  forma  defectuosa  o 
inadequada, segons criteri degudament justificat recollit en informe emès pels 
responsables municipals. 

b) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la bona marxa del 
servei 

c) La falta de cura i neteja del personal que presti el servei. 

d)  Totes aquelles altres no previstes anteriorment i  que conculquin d'alguna 
manera les condicions establertes en aquest plec, en perjudici lleu del servei. 

2. Infraccions greus: 

a) La reiteració de tres faltes lleus en el mateix trimestre.

b) La no prestació  durant  tot  un dia de qualsevol  dels  serveis  previstos en 
aquest Plec. 

c)  No iniciar  el  servei  en els  terminis  previstos i  sempre que la  demora no 
superi el transcurs d'un dia sencer. 

d)  La  manca dels  elements  de  seguretat  necessaris  per  a  la  prestació  del 
servei.

e) La modificació del servei sense causa justificada i sense notificació prèvia. 

3. Infraccions molt greus o gravíssimes: 

a) La Comissió de dues faltes greus en un mateix trimestre 

b) L'incompliment de les obligacions establertes per la legislació laboral i de la 
Seguretat Social. 

c) La demora en l'inici de la prestació del servei superior a un dia sobre la data 
prevista, exceptuant causa de força major. 
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d) Paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei superiors a un dia, si 
no concorre la mateixa causa del punt anterior. 

e) Endarreriment sistemàtic i comprovat en els horaris o fraus en la forma de 
prestació. 

f) No facilitar o falsejar la informació econòmica del servei que pugui sol·licitar 
l’Ajuntament en qualsevol moment de la concessió 

CLÀUSULA 35. SANCIONS 

Per les infraccions tipificades a la clàusula anterior, correspondrà la imposició 
de les sancions que es detallen tot seguit: 

1. Infraccions lleus: sanció de multa per import de fins a 300,00 € (tres-cents 
euros).
2. Infraccions greus: sanció de multa des de 301’00 € (tres cents un euros) fins 
a 3.000’00 € (tres mil euros). 
3. Infraccions molt greus o gravíssimes: sanció de multa des de 3.001’00 € (tres 
mil un euros) fins a 6.000’00 € (sis mil euros), sense perjudici que puguin ser 
causa de resolució de la concessió. 

CLÀUSULA 36. NECESSITAT DE PREVI EXPEDIENT 

La imposició  se  sancions requerirà  de  la  instrucció  prèvia  del  corresponent 
expedient  administratiu,  que  podrà  ser  iniciat  d’ofici  o  a  denuncia  dels 
ciutadans, i haurà de ser tramitat de conformitat amb la legislació d’aplicació al 
procediment administratiu sancionador. 

CLÀUSULA 37. DEURE D’INTEGRACIÓ SOCIAL 

Els elements i instal·lacions afectes al servei, hauran de donar compliment el 
que disposa el Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/91, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 

CLÀUSULA 38. LLENGUA 

En les relacions del concessionari, tant amb l’Ajuntament com amb els usuaris 
del  servei,  es  farà  ús  de  la  llengua  catalana,  especialment  en  l’edició  dels 
tiquets, documentació informativa i senyalització. 

CLAUSULA 39. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
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D’acord amb l’art  140.2 de la LCSP, el  concessionari  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 el mateix termini de vigència 
que la durada de la concessió. 

De conformitat amb l’art. 140.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a 
confidencial.

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial.

CLAUSULA 40. JURISDICCIÓ I RECURSOS

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació a aquest contracte. Sent 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació previ a la interposició 
del contencios-administratiu

L’òrgan  de  contractació  ostenta,  amb  subjecció  a  la  normativa  vigent,  les 
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que sorgeixin en el 
seu  compliment  i  durant  la  seva  execució,  modificar-lo  per  raons  d’interès 
públic i acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta; o, en el seu cas, la 
intervenció o el rescat de la concessió i les seves eventuals conseqüències.

Tona, 3 d'agost de 2017

L'Alcalde
Josep Salom Ges
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