EDICTE
Es fa públic que la Junta de Govern local de data 7 de juny de 2021 i per Decret
d’Alcaldia núm. 871/2021 de data 11 de juny de 2021 , es va acordar, entre d’altres,
els següents acords:
“Primer.- APROVAR, l’expedient per a la Concessió del servei consistent en l’ús i explotació d’un

quiosc-bar situat a la Plaça de la Solidaritat del municipi de Santa Margarida de Montbui, convocant
la seva licitació.
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administrativa que han de regir la Concessió del servei
consistent en l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la Plaça de la Solidaritat del municipi de Santa
Margarida de Montbui.
Tercer.- EXPOSAR al públic, durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, el plec de clàusules
administratives particulars i annexos tècnics per a la Concessió del servei consistent en l’ús i
explotació d’un quiosc-bar situat a la Plaça de la Solidaritat del municipi de Santa Margarida de
Montbui, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis electrònic
municipal, a fi i efecte que els interessats puguin formular les corresponents al·legacions. En el cas
que no s’hagin produït al·legacions dins el termini, els plecs de clàusules s’entendran aprovats
definitivament.
Quart.- DISPOSAR, l’obertura del procediment d’adjudicació i PUBLICAR en el Perfil de contractant
(www.montbui.cat), l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 (QUINZE) DIES NATURALS
es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR la present resolució al Departament d’Intervenció i al Departament de
Serveis Tècnics de la Corporació municipal.

Exp. Núm. 784/2021-G.
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
La Junta de Govern Local
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE:
El contracte té per objecte la concessió demanial per l’explotació d’un quiosc de propietat
municipal, destinat a bar-cafeteria, a la Plaça de la Solidaritat de Santa Margarida de Montbui
3.- TERMINI DE LA CONCESSIÓ.
3.1. La concessió s’atorgarà per un termini màxim de 2 ANYS, comptat a partir de la
formalització del contracte corresponent.
3.2. Un cop transcorregut el termini, si no s’hagués pogut formalitzar la concessió
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Sisè.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President de la Corporació municipal a la signatura de qualsevol
document públic o privat necessari per a l’execució del present expedient i FACULTAR a l’AlcaldePresident de la Corporació perquè amb poder tan ampli com sigui possible procedeixi a rectificar les
errades i modificacions de caràcter no substancial que siguin menester en relació als presents
acords i pel que fa a la modificació d’horaris del Plec de Clàusules Administratives en la seva
clàusula 10.”

resultant de la nova licitació, l’Ajuntament podrà concedir a l’adjudicatari una pròrroga
temporal i excepcional fins al moment en què el nou adjudicatari pugui fer-se càrrec
de les instal·lacions. Durant aquest termini són d’aplicació les mateixes normes que
estableix aquest plec.
4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES.
El cànon es fixa inicialment en la quantitat de DOS-CENTS EUROS (200 €) mensuals,
iva a banda, que s’ingressaran en la forma que l’Ajuntament determini.
El cànon es podrà dividir –sempre que s’arribi a la xifra global- en un cànon els mesos
d’estiu i un cànon els mesos d’hivern, en cas de tancament aprovat per l’Ajuntament,
durant els mesos d’hivern, les dates del tancament no generaran cànon.
5.- GARANTIES
a) Garantia provisional
No s’exigirà garantia provisional
b) Garantia definitiva
El que resulti adjudicatari, en els deu dies següents a la recepció de la notificació de
l’acord de classificació, constituirà la garantia definitiva en la quantia del 3% del valor
del domini públic ocupat per respondre del compliment de les obligacions dimanants
de la formalització del contracte i de la prestació del servei. Aquesta garantia es
constituirà a la Tresoreria de l’Ajuntament.
6.- SOLVÈNCIA FINANCERA, ECONÒMICA I TÈCNICA

-Concreció dels criteris de solvència econòmica i financera
Certificats bancaris en els quals posi de manifest que pot fer front al pagament del
cànon ofert en còmput anual.
- Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional
Solvència acreditada del/la contractista mitjançant Certificat de Serveis Prestats en
organitzacions públiques o privades en l’execució d’un (1) mínim d’un servei de
restauració, bar cafeteria, quioscos anàlegs a l’objecte de licitació durant els últims
tres (3) anys.
7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Ponderació
Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació del concurs, per ordre de
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El contractista haurà de justificar abans de l’adjudicació que compta com a mínim amb
la següent solvència econòmica, tècnica i professional:

decreixent importància, seran els següents:
1.- Major cànon ofertat a favor de l’Ajuntament, fins a un màxim de 6 punts
d’acord amb la següent fórmula:
Les empreses que presentin la millor proposta econòmica se’ls atorgarà la màxima
puntuació.
La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent formula:
P= (6 / Millor oferta ) x Oferta a valorar
2.- Memòria d’explotació, fins a un màxim de 4 punts.
Els licitadors podran formular, mitjançant memòria d’explotació redactada al
respecte, els criteris d’explotació de l’establiment.
Aquesta memòria haurà de detallar:
- Els tipus de serveis que s’oferiran, tarifes i/o preus aplicables als
usuaris i productes que s’oferiran, horaris d’obertura i tancament, i
quantes circumstàncies creguin oportú reflectir. (fins a 2 punts)
- Els elements i mobiliari a instal·lar en l’espai disponible per a la
prestació del servei. (fins a 1,5 punt)

En cas que en el moment de presentació de la memòria el licitador no conegui
les dades d’aquest instal·lador, s’haurà de presentar compromís conforme, en
cas de resultar adjudicatari, presentarà aquestes dades abans de la
formalització del contracte.
- El personal que atendrà el bar i organització (fins a 0,5 punt)
8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions
mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica del perfil del
contractant de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (http://www.montbui.cat),
en el termini de 15 DIES NATURALS a partir del dia següent de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant (art. 156.6 LCSP).
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, els licitadors
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS
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Les dades de l’instal·lador autoritzat que instal·larà tots els electrodomèstics,
elements i maquinària necessaris per al funcionament del bar-cafeteria, el qual
ha de comptar amb l’habilitació tècnica suficient.

Data i hora de la qualificació de la documentació administrativa (sobre 1): el tercer dia
hàbil següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
Data i hora de l'acte públic d'obertura del sobre 2: Seguidament d’haver procedit a
l’obertura i qualificació de la documentació administrativa (sobre “1”), sempre i quan
no s’hagi de fer cap esmena a la documentació presentada en aquest sobre. En cas
d’haver de requerir l’esmena de la documentació presentada, la mesa es reunirà per a
la valoració del sobre núm. 2 el quart dia natural posterior al dia de la qualificació de
la documentació administrativa.
El requeriment d’esmena es realitzarà mitjançant notificació electrònica a la Seu
electrònica de l’Ajuntament. A aquest requeriment s’haurà de donar compliment en el
termini establert a la notificació, que comptarà a partir de la seva posada a disposició
a la seu electrònica, tant si s’ha accedit al seu contingut com si no.
Data i hora de l’acte públic d’obertura del sobre 3: ho determinarà la Mesa en
finalitzar la valoració del sobre 2.
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EL SECRETARI,
Jordi Gasulla Sabaté
Santa Margarida de Montbui, document signat electrònicament

