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1. OBJECTE
L'objecte és l'atorgament d'una concessió, salvant els drets de propietat i sens perjudici de tercers,
de l'ús privatiu del bar restaurant del casal de Vallclara “La Parada” i vivenda annexa catalogat
com a bé de domini públic, per tal que el concessionari exerceixi en ell l'activitat que és pròpia
d'aquest tipus d'establiments, en concret servei de restauració.
El immoble es troba situat a la Plaça Gil Cristià, s/n de Vallclara.
2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions objecte de la present concessió consten de:
- Planta baixa (Menjador, vestíbul, zona clients, barra, zona neveres, zona cuines, rebost,
bany dones, bany homes, bany adaptat, neteja, distribuidor i vestíbul pis) 203,75 m2
- Menjador: 75,68 m2
- Vestíbul: 4,64 m2
- Zona clients: 45,27 m2
- Barra: 11,60 m2
- Zona neveres: 8,16 m2
- Zona cuines: 18,23 m2
- Rebost: 8,06 m2
- Bany dones: 8,92 m2
- Bany homes: 7,40 m2
- Bany adaptat: 3,38 m2
- Neteja: 3,22 m2
- Distribuidor: 4,57 m2
- Vestíbul pis: 4,62 m2
- Planta Primera: Destinat a vivenda i magatzem amb una superfície idèntica a la de la planta
baixa.
3. NATURALESA JURÍDICA I JURISDICCIÓ
Ens trobem davant d'una concessió d’ús privatiu del domini públic regulada en termes generals al
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre (RPEL), i
en allò que sigui bàsic a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques (LPAP).
L'art. 4.1.o) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) disposa que "Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta
Llei els negocis i les relacions jurídiques següents: (entre d'altres) Les autoritzacions i concessions
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sobre béns de domini públic i els contractes d’explotació de béns patrimonials diferents dels
definits a l’article 7, que es regulen per la seva legislació específica llevat dels casos en què
expressament es declarin aplicables les prescripcions d’aquesta Llei".
L'apartat 2 del mateix article afegeix: "Els contractes, negocis i relacions jurídiques enumerats a
l’apartat anterior es regulen per les seves normes especials, i s’han d’aplicar els principis
d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar".
L'art. 93 de la LPAP estableix que l'atorgament de concessions sobre béns de domini públic
s'efectuarà en règim de concurrència.
La normativa que regeix la present concessió és la següent:
-

Aquest plec de clàusules
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), en
aquells articles declarats bàsics.
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
(RPEL).
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre (TRLCSP).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril (TRLMRLC)
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, del 12 d’octubre (RGLCAP)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en últim terme, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’adjudicatari de
l’obligació de complir-les.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió als
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tribunals de Tarragona.
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ.
Es tracta d'una concessió d'ús privatiu de béns de domini públic, conforme a allò que disposen els
articles 59 i següents del RPEL.
El present contracte s’adjudicarà per procediment obert, recaient l’adjudicació en el licitador que,
en conjunt, formuli la proposició més avantatjosa, tenint en compte els criteris establerts en aquest
plec, de conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Prèviament a l’anunci de convocatòria de la licitació, el present plec de clàusules serà exposat al
públic, a fi i efecte que en el termini de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la data de
publicació en el BOPT es puguin formular les al·legacions que es considerin oportunes. Les
despeses de publicació seran a càrrec de l’adjudicatari.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la l'activitat
contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:
https://www.seu.cat/vallclara/perfilcontractant

5. DURADA
La durada de la concessió serà de 1 any, a comptar de la data de formalització del document
administratiu per ambdues parts, amb un període de prova de 3 mesos.
Successivament es prorrogarà per 2 anys, fins a un màxim de 2 pròrrogues, essent el període
màxim del present contracte de 5 anys. El termini podrà prorrogar-se, de forma expressa per mutu
acord de les parts, manifestada la seva voluntat de continuar o desistir amb un mínim de dos
mesos abans de la finalització de la mateixa.
6. RÈGIM ECONÒMIC
El cànon de la concessió és de 300 €/mes, més l’IVA corresponent. L’import del cànon és
millorable a l’alça per part dels licitadors.
L’Ajuntament, sense perjudici d’aquesta resolució contractual, podrà percebre el cànon vençut
mentre no quedin lliures i expedites les instal·lacions i a disposició municipal.
El cànon del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Import sobre
el Valor Afegit.
No es preveu la revisió del cànon de la concessió.
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El cànon serà ingressat a qualsevol dels comptes bancaris que té l’Ajuntament dins dels primers
cinc dies del mes vençut.
7. CAPACITAT DEL CONTRACTISTA
Podran participar en el present procediment totes les persones naturals o jurídiques que tinguin
plena capacitat d'obrar, que no estiguin incurses en cap prohibició de contractar d'acord amb l'art.
60 del TRLCSP i que acreditin la següent solvència:
La solvència econòmica financera s'acreditarà mitjançant:
-

Una declaració jurada on acreditin un patrimoni net per valor igual o superior al cànon
establert per la concessió.

La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:
-

Una declaració jurada on es manifestin la gestió i explotació d'establiments portada a
terme en l'àmbit de la restauració en els darrers 5 anys.

8. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
El termini per presentar les proposicions serà de quinze dies naturals a comptar de la publicació
de l'anunci de licitació en el BOPT.
La documentació s'ha de presentar a les oficines de l'Ajuntament de Vallclara C/ Placeta, núm. 12,
de 9:30 a 14:30 de dimarts a divendres. Els interessats també podran presentar les proposicions
per correu a qualsevol dels llocs establerts a l’article 38.4 de la LRJPAC. Per tal que es puguin
admetre les proposicions enviades per correu, cal que s’acreditin de forma fefaent, els següents
extrems:
a) que el sobre de la proposició ha estat lliurat a l’Ajuntament, de dimarts a divendres en horari
d’oficina de 9:30 a 14:30 hores (de oficina de correus abans de les 14 hores de l’últim dia de
presentació de les pliques).
b) que es comuniqui aquesta circumstància a l'Ajuntament durant l’últim dia de presentació de
proposicions com a màxim, mitjançant fax, telegrama o correu electrònic a l'adreça
ajuntament@vallclara.cat, acompanyat d’una còpia del justificant de correu, amb clara
identificació de l’empresa licitant, dia i hora de presentació de la plica.
Sense la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini acordat per la
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presentació de documentació.
En tot cas, si, transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
Els interessats han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en dos sobres
tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que representa al licitador, tot indicant
en l'exterior del sobre les següents dades:
- TITOL: CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL I VIVENDA
ANNEXA A LES INSTAL·LACIONS

- Número de sobre:
- Nom del licitador i signatura.
- Dades de contacte (adreça, telèfon, fax i correu electrònic) on l'Ajuntament pugui enviar
notificacions urgents sobre actes de tràmit, com són el canvi del dia o hora de l’obertura
de pliques, o l’esmena de defectes.
Els subtítols dels sobres seran els següents:
-

Sobre 1: Documentació administrativa
Sobre 2: Proposició econòmica i altre documentació

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 60.2 del TRLCSP.
La presentació de proposicions pressuposa per part del interessat l’acceptació incondicionada de
les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l’Administració.
Les proposicions seran secretes i la seva presentació implica per part dels participants l'acceptació
incondicionada de la totalitat de les clàusules del present plec, sense cap excepció ni reserva. Així
mateix implica que el licitador reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració.
La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya: català o
castellà.
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Tots els documents que es presentin ha de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la
legislació vigent.

Sobre núm. 1: Documentació administrativa
En ell s'ha d'incloure:
-

Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condiciones establertes
legalment per contractar amb l'Administració establertes en la clàusula 7, d'acord amb el model
de l'Annex 1.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut de la documentació del sobre 2. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió directa del procediment per la mesa de contractació.
Sobre núm. 2: Proposició econòmica i altre documentació
En aquest sobre s'inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels
criteris d'adjudicació d'acord amb la clàusula 9 del present Plec i l'oferta econòmica d'acord amb
el model de l'Annex 2.
9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les propostes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà als criteris d’adjudicació següents:

1) Millor oferta econòmica ......................................................fins a 5 punts.
A banda de l’import mínim d’adjudicació, l’adjudicatari podrà proposar una millora econòmica
del cànon d’explotació, per 50€ de millora. A banda el corresponent IVA, que no es computarà per
determinar la puntuació de les millores.

2) Compromís en la realització d'entrepans freds i calents .........................5 punts.
3) Compromís de la realització de precuinats ................................................5 punts.
Per tal de poder valorar aquest apartat es presentarà una proposta amb la descripció

de
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les ofertes presentades per tal de poder obtenir la puntuació.

4) Compromís de la realització de plats combinats........................................5 punts.
Per tal de poder valorar aquest apartat es presentarà una proposta amb la descripció de
les ofertes presentades per tal de poder obtenir la puntuació.

5) Compromís de la realització d'un menú diari amb plats cuinats ............. 5 punts.
Per tal de poder valorar aquest apartat es presentarà una proposta amb la descripció
les ofertes presentades per tal de poder obtenir la puntuació.

de

6) Increment de l'horari d'obertura del Bar...........................................fins a 10 punts.
L'horari obligat d'obertura del Bar en període estival de dilluns a diumenge de 10.00 hores
a 24.00 hores. Essent considerat període estival del 15 de juny al 15 de setembre, i les
vacances de setmana santa les quals seran considerades com a tals del divendres anterior
al diumenge de rams fins el dilluns de la mona, de manera ininterrompuda.
L’horari d’hivern, tindrà una obertura obligada de divendres i vigilies de festius de 12 hores
a 23 hores, dissabtes, diumenge i Festius de 10 hores a 23 hores.
-

Obertura a partir de les 8............................................... 5 punts.
Obertura a partir de les 9 .............................................. 3 punts.
Tancament a les 24:00 .................................................. 3 punts.
Tancament a partir de les 24:00 ..................................... 5 punts.

7) Residència al municipi .............................................................................fins a 5 punts.
-

Les propostes es valoraran segons criteris de la mesa contractació.

En cas d'empat, s’adjudicarà la concessió a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de
preferència regulats en la disposició addicional quarta del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
que per a aquesta licitació són:

10. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES
En aquesta licitació es contempla la possibilitat de presentar variants i millores, a banda de les
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possibilitat de millora de la clàusula del punt 9 i segons criteri de la mesa de contractació i que
suposin una millor prestació del servei.
11. GARANTIES
L’adjudicatari de la concessió estarà obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el
canon de 4 mensualitats, un total de 1.200 €.
La garantia a què es refereix l'apartat anterior haurà de fer-se efectiva mitjançant transferència al
número de compte de l’Ajuntament, essent requisit necessari per tal de formalitzar el contracte.
La garantia restarà afectada a:
-

El pagament del cànon de la concessió.
A les penalitat imposades al concessionari establertes en el present plec.
A l'execució correcte de la concessió.

La garantia definitiva serà retornada a l'adjudicatari una vegada hagi finalitzat el termini de la
concessió, sempre que s'hagi acomplert satisfactòriament, o bé que aquest s'hagi resolt sense
culpa de l'adjudicatari.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ
En els termes del que estableix l'art. 320 i la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, l’Òrgan
competent estarà assistit per una Mesa de contractació, com a òrgan d'assistència per a la
valoració de les ofertes presentades.
Els membres de la mesa seran nomenats per l'òrgan de contractació. La mesa estarà presidida
per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i formaran part d'ella, com a vocals
el Secretari Interventor, així com el que designi l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació o membres electes de la mateixa, sense
que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació.
En qualsevol cas i moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l'assessorament i els informes
dels tècnics que consideri necessaris per avaluar les ofertes presentades.
Obertura Sobre 1
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l'obertura dels Sobres 1 dels interessats i
comprovarà l'existència i correcció de la documentació que ha de contenir, d'acord amb el que
estableix la clausula 8 d'aquest plec.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a les
empreses licitodores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant de la pròpia de la Mesa
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de contractació en el termini que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils. Una
vegada esmenats, si s'escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre 1,
ha de determinar els licitadors admesos i exclosos, així com, en el seu cas, les causes de
l'exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l'òrgan de contractació farà
publiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant, i en es publicarà el dia i
hora de celebració de la mesa per l'obertura dels sobres 2.

Obertura Sobre 2
En un termini no superior a 7 dies des de l'acte d'obertura de la documentació administrativa, a
l'hora i dia indicats, l'òrgan de contractació, en acte públic, obrirà el sobre 2 (Proposta econòmica i
altre documentació.
Un cop acabat l'acte d'obertura dels sobres, els licitadors poden fer constar davant la Mesa totes
les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració establerts en el
present plec.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d'adjudicació.
Un cop valorades les diferents proposicions, la mesa de contractació remetrà a l'òrgan de
competent la proposat d'adjudicació, en la que figuraran les ofertes classificades per ordre
decreixent de valoració i identificada l'oferta més avantatjosa econòmicament.
12. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Una vegada efectuada la valoració de les propostes per part de la Mesa l’òrgan competent
assumirà la relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, i requerirà el licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti, o bé autoritzi a l’òrgan
competent, a la presentació de la següent documentació en el termini de 10 dies hàbils:
-

Acreditació de la capacitat d'obrar, DNI.
Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
Participació o no en grup empresarial, si es el cas.
Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal
presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:
Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els efectes previstos als
arts. 13 a 16 del RGLCAP, acreditatius d’estar al corrent en el compliment de
les
obligacions
tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents. Aquests documents poden ser
substituïts per una autorització en favor
de l’òrgan de contractació a l’objecte que, aquest, els pugui obtenir directament.
Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut, juntament amb
una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d’aquest impost.
-

Acreditació de les condicions mínimes de solvència:

D’acord amb l’art. 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Contractes els licitadors estaran exempts dels requisits d’acreditació de la
solvència econòmic financera i de l’acreditació de la solvència tècnic professional.
Altrament, i d'acord amb el clausulat del present plec, dins del mateix termini es presentarà la
següent documentació:
-

Justificant de la Constitució de la garantia definitiva.
Abonament de les despeses de publicitat.

Si en el termini assenyalat, el licitador no compleix adequadament el requeriment, s’entendrà que
ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa documentació al següent licitador
per l’ordre en que hagin restat classificades les proposicions.
L’òrgan competent, en els 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, acordarà
mitjançant resolució motivada l’adjudicació de la concessió, que s’haurà de notificar als licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant i indicarà el termini en que s’ha de procedir
a la seva formalització, tal i com disposa l'art. 93.2 de la LPAP. En l'acord d'adjudicació es
concretarà i fixaran els termes definitius del contracte.
L’acord de l’Òrgan competent s’ha d’acomodar a la relació classificada i valorada que elevi la
Mesa de Contractació, excepte en els casos següents:
-

Quan la proposta de la Mesa de Contractació s’ha efectuat amb infracció de l’ordenament
jurídic. Resta exceptuat el supòsit en què la infracció afecta exclusivament el licitador, en favor
del qual, s’hagi realitzada la proposta; en aquest cas, el requeriment s’haurà de fer a favor de
la següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció.

-

Quan l’òrgan competent presumeix fonamentadament que la proposició no pot ser acomplerta
pel fet d’incloure-hi valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència al
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licitador que l’hagi presentada per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de
l’oferta, i se sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. L’Òrgan competent, a la
vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la relació de la Mesa
de Contractació acordarà l’adjudicació en favor de la proposició econòmicament més
avantatjosa que consideri que pot ser acomplerta a satisfacció de l’Ajuntament i que no sigui
considerada anormal o desproporcionada.
El requeriment que efectuï l’òrgan competent té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.
13. ADJUDICACIÓ
Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 13, l'òrgan competent acordarà
l'adjudicació de la concessió al licitador proposat com adjudicatari, dins del termini de 5 dies hàbils
següents a la recepció de dita documentació.
L'adjudicació de la concessió es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació, indicant el termini en què s'ha de procedir a la formalització
del contracte.
14. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
Adjudicada la concessió, es formalitzarà mitjançant document administratiu, d'acord amb allò que
disposa l'article 69 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
A petició de la concessionària es podrà formalitzar el document, al seu càrrec, mitjançant
escriptura pública.
La concessió s'atorgarà a risc i ventura de la concessionària, salvant el dret de propietat i sense
perjudici d'altri.
La concessió es perfecciona amb la seva formalització i aquesta serà el títol habilitant per poder
ocupar i utilitzar el bé objecte de la concessió.
15. DESPESES I IMPOSTOS.
Les despeses dels anuncis i de la formalització del contracte són a càrrec de l’adjudicatari, que en
cap cas superaran la quantia de 1.500,00 €. També són a càrrec de l’adjudicatari totes les
despeses necessàries per a la correcta execució del contracte.
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16. RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
El concessionari està obligat a destinar l'espai i prestar el servei amb estricta subjecció a les
característiques que estableix el present plec.
El local està equipat per al desenvolupament d’un servei de bar, i en tant que es un local de
titularitat municipal ha d’exercir la funció de ser un espai on es desenvolupa part de l’activitat
social, cultural i lúdica del municipi, en conseqüència ha d’oferir una imatge singular i atractiva per
a tots els sectors de població.
a) El concessionari es responsabilitzarà de l'obertura i tancament del bar.
b) L’horari no podrà excedir l’establert per la legislació vigent, que actualment és:

“Restaurant, bar, restaurant bar”
Horari d'obertura: a partir de les 6.00 h.
Horari de tancament: fins a les 2.30 h com a màxim.
Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +30 minuts”

“L'horari obligat d'obertura del Bar en període estival de dilluns a diumenge de 10.00 hores
a 24.00 hores. Essent considerat període estival del 15 de juny al 15 de setembre.
L’horari d’hivern, tindrà una obertura obligada de divendres de 12 hores a 23 hores,
dissabtes, diumenge i Festius de 10 hores a 23 hores.”
c) L'activitat de Bar solament es podrà tancar durant 15 dies a l'any per motiu de vacances, es
comunicarà amb 1 mes d'antelació les dades de tancament del bar i seran autoritzades per
l'Ajuntament, i no podrán coincidir en el període d’horari estival.
d) L'activitat quedarà sotmesa a tota la reglamentació que regula aquest tipus d'establiments,
no solament pel que respecta als béns de consum, sinó també en el que afecta a l'activitat,
emissió de sorolls, instal·lació de maquinaria, mobiliari, etc. A tal efecte s'exigirà, amb
caràcter previ a la posada en funcionament, informe tècnic municipal acreditatiu del
compliment de la referida normativa. La inversió que s’hagi de fer per adequar el local a la
normativa anirà a càrrec de l’adjudicatari.
e) Les condicions higiènico-sanitàries dels aliments i altres béns de consum seran les
determinades per les reglamentacions tècniques i, en general per qualsevol normativa
aplicable que reguli les condicions de composició, elaboració, emmagatzemat, exposició,
conservació, venda, manipulació, etc. dels aliments, així com del personal adscrit al servei.
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17. MATERIALS I INSTAL.LACIONS.
-

El concessionari també haurà de sol·licitar i acreditar l’obtenció de l’Administració de les
llicències i els permisos necessaris per a procedir a l’obertura de l’establiment i exercir les
activitats pròpies de l’explotació del servei, així com la inspecció sanitària corresponent.

-

L’Ajuntament posarà a disposició del concessionari els béns mobles que es detallaran en
l'Annex 3, adscrits al servei, després de la formalització del contracte.

-

A l’objecte de mantenir la qualitat del servei, el concessionari està obligat a substituir tots els
materials, béns i instal·lacions adscrits a aquest servei, tant des de el seu inici com per
aportacions posteriors, sia qual sia el seu origen, prèvia comunicació i autorització municipal,
en cas de deteriorament, robatori, pèrdua o qualsevol altre causa que impedeixi o alteri el
seu ús normal.

-

Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses d’adquisició i reposició dels béns mobles,
materials i estris necessaris per la prestació del servei.

-

Tot el material i instal·lacions adscrits al servei revertiran a l'Ajuntament a la finalització de la
concessió.

-

Les obres o millores que realitzi el concessionari, correran a compte del mateix i hauran de
ser consensuades i autoritzades per l’Ajuntament.

18. DRETS I OBLIGACIONS GENERALS DEL CONCESSIONARI
Els drets i obligacions concrets i específics del concessionari són:

Drets
a) Ocupar i utilitzar el local i les instal·lacions objecte d’aquest contracte, així com de la
vivenda annexa al mateix, per a l'adequada prestació del servei, i aconseguir de
l'Administració, si escau, el manteniment de la pacífica possessió contra qualsevol
pertorbació que de fet o de dret se li causi.
Obligacions:
El concessionari restarà subjecte al compliment de les següents obligacions:
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a) Realitzar l'explotació de l'activitat econòmica en l'espai objecte de la concessió al seu propi
risc i ventura. El/la concessionari/a té el caràcter d'empresari/a i va al seu càrrec l'estricte
compliment de les obligacions legals d'acord amb la legislació fiscal, social, seguretat i
higiene i d’altres administratives que sigui vigent. Així mateix haurà de tenir en vigència i en
tot moment, les llicències i autoritzacions administratives necessàries per l’exercici de
l’activitat i/o ús de l’espai atorgat en concessió.
b) Acomplir els horaris i períodes de funcionament del servei establerts.
c) Prestar el servei de bar amb la continuïtat i la regularitat establerta, ajustant la prestació del
servei a les prescripcions d’aquest plec. També està obligat a prestar el servei durant les
activitats extraordinàries promogudes per l’Ajuntament. En cas d’extinció normal del
contracte, el concessionari resta obligat a prestar el servei fins l’inici d’activitats pel nou
contractista, llevat de disposició contrària de l’Administració municipal.
d) Situar en lloc visible i a disposició dels usuaris, la llista de preus de les consumicions.
e) El concessionari destinarà el personal necessari pel correcte desenvolupament de les
obligacions contractuals assumides.
f) El concessionari restarà obligat a la presentació, com a màxim dins les 48 hores següents
llevat que sigui dia inhàbil que es presentarà el dia hàbil següent, la comunicació
realitzada de qualsevol alta o baixa a la seguretat social que causi a qualsevol empleat a fi
i efecte d’evitar supòsits de frau i d’incompliment de la normativa laboral i les obligacions
tributàries.
g) Utilitzar – el concessionari i el personal de servei - vestimenta adequada a l'activitat i
exclusives per a la permanència en el local i el contacte amb els aliments, en perfecte estat
de conservació i netedat. En cap moment podran prestar servei en el local persones
afectades de malalties contagioses ni tan sols de caràcter lleu, ni en ferides que estiguin
degudament protegides, per tal d’evitar propagacions per contaminació dels aliments.
h) Mantenir degudament format al personal respecte a la normativa tècnica higienico-sanitaria
reguladora de la manipulació dels aliments.
i)

Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del
concessionari o la infracció de les disposicions vigents sobre seguretat per part del
personal tècnic designat per ell no implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament.
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L’adjudicatari presentarà semestralment durant la vigència d’aquest contracte, els
documents
acreditatius de trobar-se al corrent d’aquestes obligacions, concretament el TC1 i TC2 del
personal contractat.
f)

Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, ocasionats tant a tercers
com a la corporació, així com el personal municipal.

g) Abonar al seu càrrec una pòlissa de responsabilitat civil, d’import minin de capital assegurat de
300.000,00 € així com dels danys a tercers derivats de l'estat o ocupació dels locals, del
funcionament de les instal·lacions i serveis i del desenvolupament de l'activitat.

La documentació acreditativa del compliment d'aquesta obligació haurà de presentar-se al
Registre General dins del termini màxim d’un mes a partir de la data de
formalització del
contracte, presentant-se còpia integra de les pòlisses i acreditació del pagament de la
mateixes.
h) Mantenir en perfecte estat d’higiene, ordre i conservació el local i de la vivenda (que inclou
també els altells, els lavabos, magatzem i la terrassa, les instal·lacions, el mobiliari i el
utillatges de cuina i servei. Serà a càrrec de l’adjudicatari les despeses de neteja derivades
d’aquesta obligació.
i)

Abonar al seu càrrec les despeses de tos els subministres així com dels materials fungibles
necessaris per la prestació del servei de bar i els de higiene i neteja del local i els lavabos.
Així com de la vivenda.

j)

Abonar al seu càrrec les despeses de telèfon, en el seu cas, i altres mitjans de comunicació
electrònica o d’altre mena que fossin autoritzades per l’Ajuntament.

k) Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament per la
utilització del servei.
l)

No alienar béns adscrits al servei ni limitar-ne l’ús.

m) Sol·licitar i obtenir de l'Ajuntament les llicències i els permisos previs a la realització de
qualsevol obra o instal·lació, sigui de manteniment, de millora o reforma, durant la vigència
d’aquest contracte.
n) Informar a requeriment de l'Ajuntament qualsevol incidència en el local.
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o) Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en les condicions que
regeixen aquest contracte.
p) Efectuar directament el pagament de tots els impostos, taxes, arbitris i altres despeses
relacionades o derivades de l’explotació del servei i del manteniment del local, instal·lacions
i béns mobles, excepte la taxa d’escombraries i de subministrament d’aigua potable,
que quedarà bonificat, sempre i quan no sobrepassin els 250 m3 anuals, en aquest
cas l’Ajuntament realitzaria una liquidació complementària.
q) En tot moment s’ha de garantir l’obertura del bar, en cas d’absència per malaltia o similar
del titular o treballadors, hauran de ser substituïts per garantir la cobertura del servei.
r) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la documentació prevista en la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb la prescripció de
l’art. 3.5 del mateix text legal.

19. RELACIONS CONTRACTUALS DE CARÀCTER PRIVAT
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d'altre tipus que adopti
l’adjudicatari amb motiu de l'explotació comercial, serà al seu compte i risc, sense que impliqui en
cap cas relació directa o subsidiària amb l'Ajuntament de Vallclara
20. POTESTATS I OBLIGACIONS DE L´AJUNTAMENT
Els drets i obligacions concrets de l’Ajuntament de Vallclara són:
Potestats:

a) Interpretar els plecs i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
b) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic aconselli, sense dret a cap
reclamació del concessionari quan les alteracions acordades manquin de transcendència
econòmica per als interessos del concessionari.
c) Percebre puntualment el cànon dins del termini establert, podent-ho exigir fins i tot per via de
constrenyiment en cas d’incompliment.
d) Imposar a l'adjudicatari les sancions pertinents per raó de les infraccions que, en el seu cas,
pugui cometre en la prestació del servei.
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e) La resta de facultats que li poden ser atorgades pel present Plec i per la normativa d'aplicació.
Obligacions:
a) Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei degudament.
b) Posar a disposició del concessionari els béns i les instal·lacions per portar a terme la gestió i
explotació del bar.
21. SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
L'execució del present contracte serà executat directament pel concessionari.
Els drets i obligacions dimanats del contracte NO poden ser cedits a un tercer pel concessionari.
22. REGIM SANCIONADOR
Es consideraran faltes lleus les següents:
1. La manca de puntualitat a l'hora de l'inici i termini del servei, quan no produeixi un
perjudici greu o molt greu.
2. El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en especial les
que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns destinats al servei, així
com la manca d'higiene personal, quan aquests fets suposin negligència lleu i no
puguin causar risc a les persones.

3. L’incompliment de les instruccions rebudes de l’Ajuntament, quan no suposi perjudici
greu o molt greu i sempre que no puguin causar risc a les persones.
4. L'ocupació d'espai superior a l'autoritzat.
5. L'incompliment de qualsevol altre de les obligacions de l'adjudicatari d'acord amb les
condicions del contracte, quan no suposi perjudici greu o molt greu i sempre que no
puguin causar risc a les persones.
Es consideren faltes greus:
1. L'incompliment de l'horari del servei quan suposi la manca de prestació o tancament
del local durant una jornada pel que fa l'horari ordinari.
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2. L'incompliment de la prestació del servei en horari de funcionament extraordinari.
3. El perllongar el període de vacances anuals o el tancament de l’establiment sense
causa justificada i degudament autoritzada per l’Ajuntament.
4. La manca d'atenció i deferència amb el públic, tant pel que fa al concessionari com als
seus empleats sempre que no suposi un perjudici molt greu ni pugui causar risc a les
persones.
5. El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en especial les
que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns destinats al servei, així
com la manca d'higiene personal, quan aquests fets suposin negligència greu i no
puguin causar risc a les persones.
6. Les alteracions de l'ordre i altercats amb el públic o entre els empleats, per qualsevol
causa i sempre que no s’acrediti haver demanat la presencia dels agents de Protecció
Ciutadana.
7. L’incompliment de les obligacions previstes en aquest plec respecte a la realització de
obres i manteniment del local, instal·lacions, materials, mobiliari i estris, així com de la
seva substitució, reposició o reparació quan sigui necessari.
8. L’incompliment de la normativa tècnico-sanitaria i d’higiene dels aliments, quan aquests
fets suposin negligència greu i no puguin causar risc a les persones.
9. La no presentació de la documentació relativa a la gestió del servei en els termes
previstos per aquest Plec quan li sigui demanada per l’Ajuntament.
10. L'incompliment dels requeriments de l’Administració en relació amb la prestació del
servei, sempre que l'adjudicatari no esmeni les deficiències observades dins del termini
que se li concedeixi
11. El cobrament de preus superiors als autoritzats.
12. El retard per una sola vegada en el pagament del cànon.
13. La no presentació dins del termini establert dels criteris per la protecció i prevenció de
riscos laborals .
14. Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional pel que fa a la
gestió del servei en general
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15. La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus sancionades per resolució
ferma.
Es consideren faltes molt greus:
2. El deficient estat higiènic - sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en especial les
que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns destinats al servei, així
com la manca d'higiene personal, quan aquests fets suposin negligència molt greu o
puguin causar risc a les persones, sense perjudici de les accions legals que, en el seu
cas, se’n poguessin derivar.
3. L’incompliment de les obligacions de naturalesa fiscal, laborals i de seguretat i salut
dels treballadors, així com les establertes pel qualsevol normativa aplicable a aquest
servei.
4. La posada en marxa del servei, o la prestació posterior del servei, sense disposar dels
permisos administratius necessaris pel seu funcionament.
5. La manca de pagament, o el retard per quarta vegada, del cànon establert .
6. La no presentació dins del termini previst de les pòlisses d’assegurances previstes en
aquest Plec de clàusules.
7. Les actuacions de l’adjudicatari que impedeixin o deteriorin les potestats de control del
servei que corresponen a la corporació
8. No prestar el concessionari directament el servei, subcontractar o cedir a tercers, 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.
9. La reincidència en la comissió de faltes greus sancionades per resolució ferma.
L'Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici,
perillositat i/o reiteració:


Faltes greus: multa de 300’01 € fina a 1.200 €, per cada infracció comesa.



Faltes Lleus: multa fins a 300 €, per cada infracció comesa.
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Les faltes molt greus comportaran la resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia definitiva
i, si s'escau, a l'adjudicatari les indemnitzacions per al rescabalement dels danys i perjudicis que
hagi originat la seva actuació.
Les sancions esmentades en els paràgrafs anteriors són sense perjudici de les responsabilitats
civils, penals o de qualsevol altre mena que, en el seu cas, se’n poguessin derivar.
Les penalitats s'han d'imposar per acord de l'òrgan competent, adoptat a proposta del responsable
de la concessió, si s'ha designat, que és immediatament executiu, i en tot cas, respondrà la
garantia dipositada de l'efectivitat de les penalitats.
21. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució:
a) Pel venciment del termini
b) Per desaparició del bé sobre el que ha estat atorgada.
c) Per desafectació del bé.
d) Per renúncia del concessionari.
e) Per revocació del concessionari.
f) Per resolució judicial.
g) La cessió o subcontractació a tercers.
h) Les establertes en el present Plec
22. REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A L´AJUNTAMENT
Finalitzat el termini de la concessió o un cop resol aquesta, el concessionari lliurarà les obres i
instal·lacions a què estigui obligat i amb l'estat de conservació i funcionament adequats.
El conjunt de les millores de les instal·lacions revertirà en l'Ajuntament de Vallclara, així com el
conjunt de béns mobles adscrits al servei del contracte adquirits amb càrrec a les comptes
d’explotació durant la vigència .
Els Serveis Tècnics competents de l'Ajuntament de Vallclara procediran a inspeccionar amb
l’antelació de tres mesos anteriors a la reversió, l'edifici i el conjunt de les instal·lacions i
ordenaran, si calgués, les actuacions pertinents amb càrrec als comptes d'explotació a l'objecte
que els béns reverteixin a l'Ajuntament de Vallclara en les condicions adequades, als efectes de
donar compliment al TRLCSP .
La reversió de la instal·lació haurà de fer-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen.
Un cop restituïts els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament retornarà al
concessionari la garantia constituïda, o la part que correspongui, dintre del termini de tres mesos.
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ANNEX 1 DECLARACIÓ CAPACITAT PER CONTRACTAR
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i província),
correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal número ....................
Autoritzo a l'Ajuntament de ... a realitzar totes les comunicacions referents a aquesta licitació a
través de l’adreça de correu electrònic indicada.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que en relació a la concessió administrativa d'us privatiu d'un bé de domini públic municipal immoble on s'ubica el bar - casal de ...,
Personalitat jurídica i representació.
Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació. Que la
societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data ..., davant el notari de ...,
Sr./Sra. ..., amb núm. de protocol ..., i es va inscriure en el Registre mercantil de ... .
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a la
mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data ..., davant el notari de ..., Sr./Sra. ..., amb
núm. de protocol ....
Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea o signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es troba inscrita en el registre/disposa
dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que se sotmet a la jurisdicció
dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma
directa o indirecta puguin sorgir de la concessió, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional
estranger que correspongui al licitador.
Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i
que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir de la concessió, amb renúncia, si és el
cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
Grup empresarial.
Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.
L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina
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“..........................” i el conformen les entitats següents:
............................
............................
............................
Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a contractar
conforme els articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap persona que
estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar amb les
corporacions locals.
Obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cens
d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
Per aquest motiu:
Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l'Ajuntament de ..., a aportar la
documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels requisits establerts en el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre i en els plecs objecte d’aquesta licitació.
Autoritzo a l'Ajuntament de ... a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les
dades relatives al compliment de les meves obligacions tributàries/obligacions tributàries de la
societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i
demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació.
Autoritzo a l'Ajuntament de ... a sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les
dades relatives al compliment de les meves obligacions/obligacions de la societat, per tal de
comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demés normativa de
desenvolupament, en aquesta licitació.
Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta societat, no forma part cap de les persones a
qui es refereixen les Lleis 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat i 13/2005, de 27 de
desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. Igualment, que
ni aquesta societat, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos
en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb l'Ajuntament de ....
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Que estic/la societat està en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i
financera i professional o tècnica determinades pels plecs aprovats per l'Ajuntament de ..., i que
compto/a amb la documentació acreditativa necessària.
Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent
pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de ..., signo aquesta declaració,
sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(Nom i cognoms - Signatura)
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ANNEX 2 OFERTA ECÒNOMICA

........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i província).

Assabentant de la licitació de la concessió del local destinat a bar del Casal municipi i que és
propietat de l'Ajuntament, accepto íntegrament les condicions i obligacions que dimanen del Plec
de clàusules administratives particulars de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a Bar, i
em comprometo a complir-les estrictament, oferint un cànon de ... € i ..... € d'IVA (en lletres i
números)/ mensuals.

(Lloc i data)

(Nom i cognoms - Signatura)
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