CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS PROPIS DEL BAR
POLIESPORTIU DE GOLMÉS.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
CONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT AL POLIESPORTIU
MUNICIPAL SALVADOR EZQUERRA DE GOLMÉS.

Article 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l'objecte del contracte l’explotació dels serveis propis del Bar Poliesportiu,
amb la modalitat de concessió mitjançant procediment obert del següent bé immoble:
Descripció

Títol
d'adquisició

Constància en
l'Inventari de béns

Bar
Poliesportiu

Construcció
any 1980

Alta núm. 5

Constància al
Registre de la
propietat.
Tomo 1139,
Llibre 21 Golmés
finca 2498.

Ref. cadastral

7911101CG2171
S0001RI

S’acompanya com Annex 1 plànol de la situació on es detallen les instal·lacions objecte
de lloguer.
Article 2. NATURALETZA
El contracte definit es qualifica com a contracte administratiu especial tal i com
estableix l’art. 19.1 b del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP,
en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Article 3. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
El procediment de licitació d’aquest contracte es obert, en tramitació ordinària i amb
subjecció al present plec de clàusules administratives, d’acord amb el que disposa l’art.
157 i següents del TRLCSP.
Article 4. PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sense perjudici d’utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb e l Perfil del Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina
web següent: ajuntament@golmes.cat
Article 5. TERMINI DE VIGÈNCIA
La durada d’aquest contracte d’explotació és de DOS (2) anys, prorrogable per un any
més si les parts estan d’acord, i s’iniciarà en la data de signatura del contracte.
Article 6. LLEI DEL CONTRACTE
El present contracte es regirà:
•
•
•
•

Pel present plec de condicions
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
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•
•
•
•
•
•

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò
que no contradigui a la LCSP
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17
d’0ctubre.
Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del
contracte, i els efectes d’aquesta, serà resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del
qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament executius. Es poden
recórrer en via administrativa o ser impugnats mitjançant recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.
Article 7. CARÀCTER DEL SERVEI
-El servei del Bar del Poliesportiu manté durant la vigència del contracte en tot moment
la qualificació de servei públic municipal, atès que te un caràcter de complement d’un
servei públic lúdic esportiu, en quan les instal·lacions estan adreçades a facilitar el
lleure, l’esport i la participació ciutadana.
-El servei s’ha de dotar del personal necessari i s’ha de procurar que la seva prestació es
realitzi en les degudes condicions i evitar als usuaris qualsevol incomoditat. El personal
que contracti l’arrendatari per prestar la esmenta’t servei no ha de tenir cap relació
directa amb l’Ajuntament i ha de complir tota la normativa vigent en matèria de
contractació laboral i seguretat en el treball. (es justificarà davant l’Ajuntament d’aquest
compliment).
-El servei es prestarà en l’horari següent: dilluns a diumenges, i amb un horari mínim
d’obertura de les 7 hores fins a les 21 hores. Es podrà gaudir d’un descans setmanal el
diumenge a la tarda.
-La conservació de les instal·lacions, així com el manteniment en perfecte estat de
funcionament, neteja higiene i vigilància, són a càrrec del contractista, per tot el temps
que duri l’arrendament, i ha de fer al seu càrrec, les reparacions i els treballs de
manteniment necessaris , qualsevol que sigui la causa i l’abast.
Per tant, són a càrrec del contractista les despeses següents, entre d’altres, a títol
enunciatiu:
a) el manteniment de les construccions, els materials i les instal·lacions.
b) El subministrament d’aigua, d’energia elèctrica, telèfon, gas, i de la calefacció.
c) L’evacuació de deixalles.
d) El contractista ha de disposar de pòlisses d’assegurança amb primes al seu
càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. En les
pòlisses corresponents ha de figurar com a beneficiari l’Ajuntament de Golmés,
i, anualment n’ha d’acreditar el pagament.
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Article 8. CONDICIONS ECONÒMIQUES.
Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista, de conformitat amb l’art. 215
del TRLCSP. El concessionari estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis
que es causin a tercers com a conseqüència de l’execució del contracte.
CÀNON MÍNIM DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.

1.- El contractista haurà de satisfer a l’Ajuntament un cànon a l’alça de 150,00 €
mensuals mes l’IVA corresponent.
El cànon adjudicat serà satisfet mensualment.
2.- Ingressos de la explotació: El contractista té dret a percebre dels usuaris els preus
que siguin propis per la prestació del servei.
Article 9. BENS DE L’AJUNTAMENT QUE
CONCESSIONARI:
Els relacionats a l’annex que acompanya el present plec.

S’ENTREGARAN

AL

Article 10. SITUACIÓ DE L’AJUNTAMENT I EL CONCESSIONARI DURANT EL
TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.
1.- Situació de l’Ajuntament.
L’Ajuntament és titular del Servei que es presta de forma indirecta, ostentant aquest
servei, en tot moment, la qualificació de servei públic de l’Ajuntament, la qual
competència té atribuïda, el que justifica el control de la seva gestió i la inspecció del
servei en tot moment.
2.- Situació del concessionari.
El concessionari, durant el termini de vigència del contracte, desenvolupa l’activitat en
que el servei públic consisteix, en ésser-li transferida una esfera d’actuació
originàriament administrativa, pel que apareix revestit de facultats per a la gestió del
servei, que se li atorga salvant els drets de propietat i sense perjudici de tercers, però
amb dret a la protecció administrativa per prestar el servei per part de l’Ajuntament.
Article 11. OBLIGACIONS BÀSIQUES DEL CONCESSIONARI.
1.- Prestar el servei amb subjecció estricta a la normativa social, fiscal i civil vigent que
reguli l’explotació dels serveis de bar, i general que li sigui d’aplicació, així com les
directrius en matèria de sanitat per part dels organismes competents, i de l’Ajuntament.
2.- Prestar el servei durant la totalitat del termini de duració de l’arrendament i
pròrrogues que es puguin concertar.
3.- Seran a càrrec seu les despeses que es produeixin exclusivament a la zona de Bar,
incloses les del subministrament d’electricitat, aigua i manteniment, amb la
contraprestació de percebre durant aquest termini els ingressos per les consumicions
fetes pels clients del bar i explotació del mateix.
Els preus seran lliures però estaran sotmesos a la legislació general. Els preus estaran
exposats al públic amb especificació del preu base, tan pel que fa a begudes com
respecta a menjars i altres consumicions.
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4.- Conservar les construccions i les instal·lacions i mantenir netes i en perfecte estat de
funcionament les dependències de la zona de bar, així com la maquinària existent.
L’Ajuntament podrà inspeccionar periòdicament si la conservació i neteja es dur a terme
de forma correcta.
5.- Admetre al servei tota persona que compleixi els requisits disposats per la normativa
reguladora. No es podran dur a terme, ni es promocionarà, cap tipus de festa o concurs
de begudes alcohòliques.
6.- Indemnitzar als tercers dels danys i perjudicis que els produeixi el funcionament del
servei.
Als efectes de fer viable l’establert al paràgraf precedent, serà obligació del
concessionari concertar una assegurança completa de responsabilitat civil de 300.000 €
de capital assegurat amb un sublímit mínim per víctima de 150.000 €, d’acord amb
l’aforament autoritzat de l’establiment de 56 persones. Del contracte d’assegurança que
es signi, s’aportarà copia a l’Ajuntament; i cada any, còpia del rebut pagat, la manca
d’atorgament del mateix podrà ser motiu de resolució del contracte.
L’Ajuntament queda exonerat de tota responsabilitat en front a tercers o empleats del
concessionari derivada del funcionament del servei.
7.- Destinar les instal·lacions exclusivament al servei que s’ha pactat i retornar-les en
acabar el contracte en el mateix estat en què les va rebre, fent a compte seu les
reparacions necessàries i responent fins i tot dels desperfectes produïts pels usuaris.
8.- Si es menester, contractar tot el personal qualificat necessari per al manteniment de
l’explotació de les instal·lacions arrendades, inclosos els serveis sanitaris que
corresponguin legalment.
9.- No efectuar cap obra ni subrogar el contracte objecte d’aquesta licitació en cap altre
personal física o jurídica.
10.- Serà a càrrec de l’adjudicatari les llicències, autoritzacions o permisos que facin
falta en matèria de sanitat i altres necessaris per al desenvolupament de l’activitat
objecte del present contracte.
11.- Horari mínim de les 7 hores fins a les 21 hores.
12.- El concessionari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, sanitat i higiene en el treball, així com posar al dia quantes
llicències, autoritzacions o permisos calguin per desenvolupar l’objecte del present
contracte.
Altrament, també estarà obligat a:
.Disposar de fulls de reclamació/denúncia.
-Disposar dels escrits relatius a la comunicació a l’administració de l’exercici
d’admissió si s’escau.
-Disposar en lloc visible del rètol d’aforament màxim de 56 persones.
-Disposar del contracte de manteniment per a la revisió anual dels mitjans contra
incendis de que disposa.
-Disposar de contracte de manteniment per a la revisió anual de la instal·lació elèctrica
de baixa tensió.
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13.- El cànon del contracte es fixa en el preu que oferirà el licitador (més l’IVA
corresponent), que haurà d’abonar a l’Ajuntament dins els primers cinc dies de cada
mes, mitjançant ingrés o transferència bancària al núm. de compte que es designi.
14.- Correspon a l’adjudicatari el compliment de la normativa legal en matèria de
condicions higièniques respecte als productes servits en l’establiment. Els proveïdors
d’aquests productes hauran d’estar acreditats i el concessionari serà responsable de les
alteracions que aquests puguin presentar.
-Article 12. DRETS DEL CONCESSIONARI
La concessió tindrà dret a:
1.- Usar els béns de domini públic arrendats que siguin necessaris per al servei.
2.- Rebre les retribucions corresponents per la prestació del servei d’acord amb la
legislació vigent i les modificacions posteriors.
3.- L’Ajuntament posarà a disposició del concessionari les instal·lacions del servei
precisos pel normal desenvolupament de l’activitat i que es detallaran a l’inventari
adjunt a l’expedient, immediatament després de l’atorgament del contracte, signat per
les parts en la forma legalment establerta. Així mateix, i en cas de deteriorament i
necessitat de reposició d’algun d’aquest be inventariat, la seva adquisició anirà a càrrec
de l’Ajuntament.
-Article 13. RELACIONS AMB ELS USUARIS
El concessionari i els usuaris del servei s’hauran d’ajustar a les disposicions legals que
s’han d’aplicar a l’ús de tots els serveis objecte de la concessió, d’acord amb el present
plec de condicions.
-Article 14. CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ.
Son causes d’extinció i resolució del contracte, seguint el procediment que correspongui
en cada cas, les següents:
1.- Resolució per incompliment del concessionari o de l’Ajuntament.
2.- Reversió del servei a l’Ajuntament per incompliment del termini establert.
3.- Rescat del servei per part de l’Ajuntament.
4.- Supressió del servei per raons d’interès públic.
5.- Declaració de fallida o suspensió de pagaments, o per mort de l’adjudicatari.
6.- Acord mutu de les dues parts.
7.- La demora de més de 30 dies en el pagament del cànon establert.
8.- Que l’arrendatari no conservi en perfecte estat l’obra, la instal·lació dels serveis i els
bens mobles, no els destini exclusivament a la finalitat pactada i no realitzi a compte seu
totes les reparacions necessàries, fins i tot els deterioraments produïts pels usuaris.
9.- L’ incompliment de les clàusules convingudes.
10.- L’Ajuntament i el contractista, el que fa a l’extinció i resolució del contracte, es
sotmeten al regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa concordant
vigent en cada moment.
-Article 15. SANCIONS.
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Pel que fa a la tipificació de les infraccions i sancions s’aplicarà el disposat a la Llei de
Bases del Règim Local o en el seu cas la especifica normativa vigent.
Quan el concessionari incomplís sense causa justificada a judici de la corporació els
terminis assenyalats en el present plec, se li aplicarà el disposat a la Llei de Bases del
Règim Local, o en el seu cas, la normativa específica, inclòs la resolució del contracte
que durà implícitament a la sanció la pèrdua de garantia definitiva, sense perjudici de
que l’Ajuntament pugui exigir les responsabilitats que procedeixin, en concepte de
danys i perjudicis.
Si el concessionari deixa d’abonar en el termini establert en la clàusula anterior un sol
dels cànons mensuals establerts, el contracte quedarà automàticament resolt, així,
l’Ajuntament podrà requerir-lo demanant el desallotjament del local, i donar-li un
termini no inferior a cinc dies. Si el concessionari no complís amb el requeriment haurà
d’abonar en concepte de clàusula penal 50 € per cada dia que continuï en possessió del
local fins al seu desallotjament definitiu.
-Article 16. CAPACITAT PER CONTRACTAR.
Estan capacitats per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat i solvència en els termes del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, i no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que enumera la pròpia
Llei.
-Article 17.- Exposició simultània del Plec de clàusules Administratives i de l’anunci per a la
presentació de proposicions.
L’exposició del Plec de Clàusules Administratives i de l’anunci per a la presentació de
proposicions (de licitació) es podrà realitzar en unitat d’acte, i es podran presentar
al·legacions contra el plec durant els 8 dies hàbils següents al temps reglamentari d’exposició
pública des del dia de la publicació de l’anunci.
Si dins d’aquest termini es produeixen reclamacions contra el Plec, se suspendrà la licitació, i
el termini per a la presentació de proposicions, i es reprendrà el que resti a partir del dia
següent al de la resolució de les reclamacions.
Article 18.- PRESENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ.

DE

PROPOSICIONS.

FORMALITATS

I

-Lloc i termini de presentació.
Les proposicions juntament amb la documentació justificativa que detalla el plec de
condicions, es podran presentar en el Registre general de l’Ajuntament, de les 9 a les 14
hores, durant els quinze dies naturals, comptats a partir del primer dia hàbil següent al
de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Lleida.
Cada licitador únicament podrà presentar una sola proposició
-Formalitats:
Les proposicions es presentaran en DOS sobres tancats:
Sobre 1: En el que figurarà la inscripció PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART A LA
LICITACIÓ CONVOCADA PER L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PROPI DEL BAR POLIESPORTIU.
“Documentació acreditativa de la personalitat del licitador”
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-Declaració responsable segons model Annex 2 d’aquest plec.
Sobre 2: en el que figurarà la inscripció: PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER
PRENDRE PART A LA LICITACIÓ CONVOCADA PER L’AJUNTAMENT DE
GOLMÉS PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PROPI DEL BAR
POLIESPORTIU.
-Les acreditacions necessàries per valorar les ofertes que figuren en l’Annex I (criteris
de valoració de les ofertes)
-La proposició econòmica segons model normalitzat, que figura en l’annex 4 d’aquest
plec.
-Documents que acrediten la personalitat de l’empresari i la representació, si escau, del
firmant de la proposició: (inclosos en el Sobre 1)
1. DNI del licitador quan es tracti de persones físiques o empresaris individuals, per
fotocòpia compulsada per qui tingui la representació pública administrativa. O
escriptura de constitució de la societat, degudament inscrita en el registre mercantil,
quan l’empresari fos persona jurídica.
-Poder validat per la secretària de la corporació, pels serveis jurídics o per lletrat
amb exercici en l’àmbit del Col·legi Professional, quan s’actuï per representació.
-En cas de concórrer a la licitació vàries empreses, constituint una unió temporal,
cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen les proposicions, la participació de
cadascuna, designant la personal o entitat que ha de tenir la representació de la
unió davant l’Administració.
2. Informe d’institucions financeres acreditatiu de la solvència econòmica i financera o,
si no n’hi hagués, assegurança d’indemnització per riscs professionals.
3. Per a les societats, balanç o extractes de balanços i comptes d’explotació.
4. Una adreça de correu postal o correu electrònic a efectes de notificacions.
Mesa de contractació.
La Mesa de contractació està constituïda de la següent manera:
-President: Sr. Jordi Calvís Torrelles, alcalde de l’Ajuntament.
-Vocals:
Jordi Poch Vilalta, regidor de l’Ajuntament
El/la secretària interventora de la corporació.
-Secretari: Jaume Perez Roig, funcionari interí de la corporació.
Qualificació de la documentació. (Sobre 1)
Acabat el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació procedirà a la
qualificació de la documentació general del Sobre núm. 1, presentada pels licitadors, en
sessió no pública.
Si la Mesa observés defectes formals en la documentació presentada, podrà concedir, si
ho estima convenient un termini no superior a 3 dies perquè els licitadors els repari.
Si la documentació contingués defectes substancials o deficiències materials no
reparables, es refusarà la proposició.

CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS PROPIS DEL BAR
POLIESPORTIU DE GOLMÉS.
Obertura de proposicions. (Sobre 2)
La mesa de contractació, en acte públic, que es durà a terme el tercer dia hàbil següent a
la finalització del termini per a la presentació de proposicions, a les tretze hores a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, es donarà compte del resultat de la qualificació de la
documentació general presentada pels licitadors (sobre 1), indicant els exclosos i les
clàusules de l’exclusió, convidant als assistents a formular observacions que recolliran a
l’acta.
Acte seguit, es procedirà a l’acte d’obertura del sobre núm. 2, que conté la
documentació que valorarà els criteris d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació. (els relacionats en l’annex I)
Posteriorment, la Mesa avaluarà les proposicions mitjançant els criteris de valoració,
que es recullen per ordre decreixent d’importància i ponderació en aquest plec, i
formularà la proposta que estimi pertinent a l’òrgan competent.
La Mesa de contractació, de conformitat amb el que disposa l’art. 320 del TRLCSP
elevarà les proposicions presentades junt amb l’Acta i la proposta d’adjudicació a
l’òrgan competent.
L’adjudicació definitiva, un cop acordada per l’òrgan competent, serà notificada als
participants de la licitació, i es publicarà en el perfil del contractant.
En efectuar la notificació a l’adjudicatari del contracte, se’l requerirà perquè constitueixi
la garantia definitiva, en la quantia i forma indicades al present plec, i aporti els
documents complementaris, si escau, dins del termini màxim de 10 dies hàbils des del
rebut de la notificació.
Documents complementaris.
Abans de la signatura del corresponent contracte, i dins del termini establert a l’efecte,
l’adjudicatari proposat haurà de presentar, si així correspon, per originals o còpies
compulsades la següent documentació:
• Número d’identificació Fiscal.
• Alta a l’IAE en l’exercici i en el domicili fiscal o en el lloc del servei si pertoca.
• Declaració de l’impost sobre la Renta de les Persones Físiques o de l’Impost
sobre Societats de l’exercici immediatament anterior.
• Document acreditatiu d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat
Social, acreditant la seva inscripció o alta, així com la afiliació i ingrés de quotes
dels treballadors al seu servei o de qualsevol altre deute amb la Seguretat Social.
• Document acreditatiu d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i amb
l’administració local del seu municipi de residència.
• La corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per import
assegurat de 300.000 €.
• La garantia definitiva.
Article 19. GARANTIA DEFINIVITA.
La garantia definitiva serà de 4.000 €, i podrà constituir-se de qualsevol de les maneres
previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic. La constitució de la garantia
definitiva s’haurà d’acreditar dins dels 10 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació del contracte.
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En el cas de renuncia unilateral per part del contractista aquesta fiança passarà
directament a l’Ajuntament.
Article 20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
L’administració i l’adjudicatari hauran de formalitzar el contracte d’arrendament en
document administratiu, dins dels 10 dies hàbils següents al de la notificació de
l’adjudicació, constituint títol suficient per accedir a qualsevol registre. No obstant això,
el contracte administratiu podrà elevar-se a escriptura pública, a petició de qualsevol de
les parts i les despeses al seu càrrec.
Article 21. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI.
Seran a compte de l’adjudicatari les següents despeses:
a) les de l’anunci que generi la contractació i preparatoris i de formalització del
contracte.
b) Els de la formalització pública del contracte de concessió, si així o requerís el
contractista.
c) Assumir el pagament de l’IVA, que s’entendrà exclòs del preu d’adjudicació.
Article 22. JURISDICCIÓ COMPETENT.
Per a conèixer les derivacions del contracte administratiu que es formalitzi, seran
competents els Tribunals en els que l’Ajuntament de Golmés estigui sotmès per raó de
la seva jurisdicció.
-Dret supletori. En lo no previst en aquest plec de condicions s’estarà al disposat a la
Llei de Bases de Règim Local, Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, Llei
de Contractes de les Administracions Públiques i quantes altres disposicions regulin la
present matèria.
ANNEX I
Criteris de valoració de les ofertes.
1.- Experiència dels licitadors:
Com a empleat (cuiner o cambrer): 5 punts. S’ha d’acreditar un mínim de 3 mesos
ininterromputs.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant informe dels llocs on ha desenvolupat les
tasques de cambrer o cuiner, en el que es farà constar el temps treballat i amb valoració
positiva de la seva professionalitat, i documentació que acrediti que en el temps treballat
ha estat donat d’alta a la Seguretat Social.
Com a gestió de negocis de restauració:1 punt per cada any de servei, fins a un màxim
de 3.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant informe dels llocs on ha desenvolupat les
tasques de gestió i/o direcció, en el que es farà constar el temps treballat i amb valoració
positiva de la seva professionalitat, , i documentació que acrediti que en el temps
treballat ha estat donat d’alta a la Seguretat Social.
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Experiència en treballs relacionats amb el servei, excloent-hi de cuiner o cambrer:
neteja, seguretat.... etc.: 1 punt per cada any de servei, fins a un màxim de 4.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant informe dels llocs on ha desenvolupat les
tasques que poden estar relacionades amb el servei, en el que es farà constar el temps
treballat i amb valoració positiva de la seva professionalitat, , i documentació que
acrediti que en el temps treballat ha estat donat d’alta a la Seguretat Social.
2.- Proximitat de residència:
Per residir al municipi de Golmés: 2 punts.
S’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament.
3.- Millora en el cànon de la concessió:
S’estableix un cànon mínim mensual de 150 € més l’IVA corresponent.
Es valorarà la millora en l’oferta econòmica fins a un màxim de 3 punts:
-Per cada 50 € més que s’elevi l’oferta (no es computaran les fraccions): 1 punt.
Es fa constar expressament, i com a part del condicionat que ha de regir la licitació, que
una vegada adjudicat definitivament el contracte, les parts, durant a terme un inventari
dels bens existents en el Bar, els quals són propietat de l’Ajuntament i hauran de esser
tornats en perfecte estat en el moment de finalització del contracte.
ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 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 ....................
Les NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS referents a aquesta licitació es realitzaran a l’adreça de
correu electrònic ....................., i la persona autoritzada a rebre aquestes és ...........................
I DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
1. 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 del contracte, 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
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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 del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional
estranger que correspongui al licitador.
2. 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 “..........................” i
el conformen les entitats següents:
-

............................
............................
............................
3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a
contractar conforme l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4. 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.
5. 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 Golmés 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 Golmés, 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 Golmés 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.
6. Que estic/la societat està en possessió de la solvència econòmic financera i tècnic
professional determinada pel plec aprovats per l'Ajuntament, i que compto/a amb la
documentació acreditativa necessària.
7. 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.
8. Que la plantilla de l'empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de
...............(indicar el percentatge) de persones treballadores amb discapacitat/ o a adoptat
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les mesures de ............... (indicar la mesura) de conformitat amb l'art. 2 del RD. 364/2005,
de 8 d'abril.
9. Que la informació i documents aportats en tots els sobres son de contingut
absolutament cert.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de GOLMÉS, signo aquesta declaració,
sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(Nom i cognoms – Segell)
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ANNEX 3

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESA INSCRITA EL RELI
O ROLECE
........................., 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
....................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa ...............................consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l'Estat (RELOCE) i que la informació que consta en l’esmentat registre no ha
estat modificades i resten vigents.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de GOLMÉS, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(Nom i cognoms – Segell)
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ANNEX 4
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en
nom de ............................................... si actua per representació, expressant la personalitat i el
domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació
fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores
del procediment obert, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu
de gestió del servei públic de EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
DE GOLMÉS, mitjançant concessió, accepta íntegrament les condicions i obligacions que
dimanen dels esmentats documents, es compromet a complir-les estrictament, ofereix realitzar
l’objecte contractual de referència per la quantitat en concepte de cànon mensual de ............. €,
i ............ € (en lletra i números) d’IVA, .

(Lloc i data)

(Nom i cognoms – Segell)
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AJUNTAMENT DE GOLMÉS

RELACIÓ DE L’INVENTARI REFERENT ALS BENS MOBLES EXISTENTS EN
EL BAR POLIESPORTIU DE GOLMÉS, EN DATA
-1 Televisor marca PHILIPS 25 pt-400A
-1 màquina registradora SAMSUNG (any adquisició 2001)
-1 màquina rentavaixelles model SV-21 (any adquisició 2005)
-2 ventilador
-1 alarma
-2 aparells aire condicionat Panasonic KIT-RE 18 GKE
-2 extintors de 3,5 kg. I 12 kg.
-1 escalfador d’aigua “Corberó”
-Equip cuina bar:
1 taula mural de 90260 amb estant intermig d’acer inoxidable.
1 taula fregadora de 226 x 60 amb dos cubetes de 45x45x25, d’acer inox i grifaria
monocomandament
1 cuina snack marca Repagas mod. 123 G, amb 3 focs i forn amb gratinador i armari
neutre.
1 campana mural de 162x75 d’acer inox. amb filtres i motor incorporat, tova especial
sortida de fums en xapa galvanitzada.
1 estante mural tub de 160x43 d’acer inox.
2 plaques planxa
1 bastiment i fravent
1 armari de formica amb calaixos i portes correderes
2 prestatges
1 suport microones
1 microones Superser 5 WM-1930 (any adquisició 2001)
1 Frigorífic WHIRPOOL ARG-765 (any adquisició 2001)
-Mobiliari
1 moble cafeter de 1030 mm. Amb aro per tubs.
1 moble cafeter esp. 1390 mm. 3 calaixos, 3 portes estanteria inferior.
1 botellero BTI 250 inox.
1 botellero BTI-200 2 mts. total inox 57 de fondo x 85 d’alt.
1 contra mostrador BMI-150-c 1500x0,570x0,850
2 estanteries paret Space PG-25 1600x250 fondo
1 estanteria de paret Space PP-25 800x250 fondo
5 taules model media 110x70 canto natural de 45 taulell (encimera).
5 taules model media 70x70 canto natural de 45 taulell (encimera)
3 taules mod. 4016 70x70 Estruc. Negra i canto natural en 45 mm. (adquisició 2001)
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1 taula mod. 4016 110x70 Estruc. Negra i canto natural en 45 mm. (adquisició 2001)
6 tamboret mod. Paris H xapa d’acer.
30 cadires color alumini Ent. Negre (any adquisició 2010)
1 Tauler de fusta per anuncis, amb una vitrina de vidre tancada.
Magatzem
2 estanteries metàl·liques, de 3 prestatges de fusta cada una.

