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PLEC DE CLÀUSULES D’EXPLOTACIÓ QUE REGEIXEN LA GESTIÓ, PER
CONCESSIÓ, DEL BAR QUIOSC AL TOSSAL DELS MORTS
TÍTOL 1.- CONDICIONS GENERALS
Primera.- Objecte:
El concurs té per objecte la contractació referent a l’explotació del BAR –QUIOSC DEL
TOSSAL DELS MORTS D’ALCOLETGE, de propietat municipal, en règim de concessió
administrativa, així com del manteniment bàsic de les instal·lacions adjuntes, en els termes
descrits en aquest plec.
La explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió per la que l’empresari
gestionarà el servei al seu propi risc i ventura, en els termes descrits en aquest plec de clàusules.
Als efectes indicats en aquesta clàusula el concessionari no tindrà dret a indemnització per les
pèrdues, avaries i perjudicis ocasionats en les obres i en el servei, llevat dels supòsits de força
major o de modificació de la concessió, imposada unilateralment per l’Administració, o en el
cas de presa de decisions per part de la Corporació que impliquin major onerositat en la
concessió.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de gestió de serveis públics tal i
com estableix l’article 8 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.
La regulació específica d’aquest contracte es conté en els arts. 275 i següents del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
CPV: 55100000-1.
Segona.- Règim jurídic del contracte i procediment de contractació:
1. Aquest contracte te caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà d’aplicació
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1

03/05/2017 Alcaldessa

Igualment resultarà d’aplicació el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques; que
serà vigent en tot allò que no s’oposi al TRLCSP.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d’aquest, les normes de dret privat.
L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el
disposat a l’article 21 del TRLCSP.
La concessió s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix tota la
responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l’activitat objecte de la concessió i
s’atorga salvant els drets de propietat i sens perjudici d’altri.
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Tercera.- Finançament:
La concessió s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat
civil, fiscal i laboral que es derivi de l’activitat objecte de la concessió i s’atorga salvant els
drets de propietat i sens perjudici d’altri.
Quarta.- Perfil del contractant:
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres medis de publicitat, aquest
Ajuntament disposa del corresponent Perfil de contractant al que s’accedirà segons les
especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.alcoletge.cat
Cinquena.- Termini:
La duració de la concessió serà d’UN (1) ANY, a comptar des del dia de la formalització del
contracte administratiu.
No obstant, per mutu acord, podrà ésser prorrogat per períodes anuals i amb una durada
màxima de DOS (2) ANYS més, sempre que les seves característiques romanguin inalterables
durant el període de durada d’aquestes i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat
realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
La pròrroga esdevindrà si UN (1) MES abans de la finalització del primer període d’un any
o de les diferents pròrrogues previstes, cap de les parts denúncia la vigència de la
concessió..
Es considera implícita la facultat de l’ens local de resoldre la concessió abans del seu
venciment, si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic sobrevingudes o per incompliments
essencials del contracte, sens perjudici de què el concessionari pugui instar les compensacions
que estimin oportunes, per mitjà de la tramitació del corresponent expedient administratiu.
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En cas que es constatés la renúncia tàcita a la prestació del servei o es produeix un
abandonament efectiu del servei abans de la seva finalització per part del concessionari, sense
haver-se formulat denúncia prèvia amb el termini de cancel·lació estipulat, l’Ajuntament
aplicarà al concessionari una sanció de 100 € / mes, per tots els mesos que restin fins a la
finalització del termini de la concessió; al marge d’altres responsabilitats que puguin resultar
legalment aplicables.
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Sisena.- Caràcter del servei:
6.1.- El servei de BAR-QUIOSC al TOSSAL DELS MORTS com el manteniment d’aquestes
instal·lacions conserven, durant la vigència del contracte i en tot moment, la qualificació de
servei públic municipal, prestat i utilitzat per un tercer, en aquest cas el concessionari.
6.2.- El servei s’ha de dotar del personal necessari i degudament qualificat per tal que la seva
prestació es faci en les degudes condicions i evitar als usuaris qualsevol incomoditat.
Setena.- Període i horari:
7.1.- El període de la concessió s’estableix des del dia 1 de juny a 30 de setembre de cada any
natural. Dins aquest període el concessionari podrà establir l’HORARI D’OBERTURA I
TANCAMENT DEL BAR-QUIOSC, en funció d’allò que estimi més adient, complint en tot
moment amb les determinacions legals en matèria d’horaris d’obertura i tancament de locals
oberts al públic.
En aquest sentit el concessionari podrà exercir l’activitat de bar – quiosc d’acord amb els horaris
d’obertura i de tancament establerts per la normativa vigent en cada moment.
1. A l’empara de l’Orde INT/358/2011, de 19 de setembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments obert al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, els horaris
establerts per les activitat de restauració de restaurant, bar, restaurant bar i saló de
banquets, els horaris generals d’obertura i tancament són els següents:


Horari d’obertura: A partir de les 6.00 h. llevat que la normativa específica o
l’autorització corresponent estableixi un altre horari.



Horari de tancament: Fins a les 2.30 hores com a màxim, llevat que la
normativa específica o l’autorització corresponent estableixi un altre horari.



Hi ha, tanmateix, la possibilitat de perllongar l’horari de tancament per un
període de 30 minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte i la nit del
dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la
matinada dels festius.
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En tot cas, si es produís durant la vigència de la concessió qualsevol
modificació normativa en matèria de regulació d’horaris serà la normativa
vigent en cada moment, la que resulti d’aplicació.
7.2.- Sens perjudici del que es preveu en l’apartat 7.1, el licitador podrà proposar, en la seva
oferta, un període més ampli de funcionament del servei de BAR-QUIOSC. Durant aquest
període qui resulti concessionari haurà de garantir el compliment de tots els drets i deures
previstos en aquest plec de clàusules.
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La conservació de les instal·lacions, així com el manteniment en constant i perfecte estat de
funcionament, neteja, higiene i vigilància del BAR-QUIOSC, en els termes que es defineixin en
aquest plec de clàusules, són a càrrec del contractista i per tot el temps que duri la concessió.
Així mateix, el contractista haurà d’executar – al seu càrrec – totes les reparacions i treballs de
manteniment necessaris que es refereixin al bar-quiosc, qualsevol que en sigui la causa i l’abast;
a excepció d’aquelles que puguin tenir un caràcter estructural, en els termes descrits en aquest
plec de clàusules.
L’Ajuntament d’Alcoletge assumirà també les despeses de reposició dels elements de que es
disposi al BAR-QUIOSC de la seva titularitat (a tall d’exemple: campana extractora, planxes,
neveres, etc.) que no sigui possible utilitzar de forma òptima perquè hagin quedat obsolets. En
tal cal el concessionari haurà de formular una petició raonada a l’Ajuntament que, prèvia
valoració i d’acord amb l’habilitació pressupostària pertinent, decidirà si escau l’adquisició
d’aquests béns de titularitat municipal, que es posaran a disposició de la gestió de la concessió.
Els elements, equips, instal·lacions utilitzats al BAR-QUIOSC que siguin adquirits directament
pel concessionari, seran reparats, reposats o substituïts directament per part del concessionari i,
en tot cas, no seran objecte de reversió.
També seran al seu càrrec les despeses de subministrament elèctric, serveis de telefonia que
afectin, directament, al BAR – QUIOSC objecte de concessió; en els termes previstos en aquest
plec.
Particularment i, pel que fa a les despeses de subministrament elèctric, el concessionari
únicament assumirà les despeses durant el període estricte en què resti obert el bar-quiosc
del Tossal dels Morts, d’acord amb el calendari establert en aquest plec o el que proposi el
licitador en la seva oferta. Durant el període restant, aquestes despeses seran assumides per
l’Ajuntament d’Alcoletge.
Novena.- Reversió:
Els béns afectats, objecte de la concessió, han de revertir al municipi en perfecte estat de
conservació, i lliures de càrregues i gravàmens, en acabar-se la concessió per qualsevol causa o
motiu.
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Un cop transcorregut el termini de la concessió, el concessionari haurà d’abandonar i deixar
lliure a disposició de l’Ajuntament totes les instal·lacions en els termes en què fossin lliurats a
l’inici de la concessió, i reconèixer expressament la potestat municipal per acordar i executar
per ella mateixa el desallotjament si fos necessari.
Tanmateix, l’adquisició d’elements de mobiliari o equipaments que dugui a terme el
concessionari, al seu càrrec, no seran objecte de reversió de manera que, en finalitzar la
concessió, el concessionari podrà retirar-les.
TÍTOL 3.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
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10.1.- El cànon de l’explotació serà de CENT (100 ) EUROS ANUALS, sens perjudici que al
marge de cànon acordat, el concessionari hagi d’assumir les despeses de subministraments que
s’especifiquen en aquest plec.
Aquest imports podran ser millorables a l’alça pel licitador.
En aquest sentit i, si hi ha diferents ofertes, s’assignarà la puntuació màxima (100 PUNTS)
al licitador que ofereixi el major preu i, proporcionalment a la resta de licitadors.
10.2.- Els licitadors que en proposin un d’inferior quedaran exclosos.
10.3.- Aquest cànon no serà objecte de revisió durant el període de vigència d’aquest contracte.
10.4.- No obstant el que es preveu en els paràgrafs anteriors, en cas que amb motiu de la
tramitació de l’expedient, la concessió administrativa s’iniciï amb posterioritat al mes de
juny de l’any de què es tracti, el cànon aplicable a la primera anualitat es prorratejarà en
funció de la data d’inici efectiu de la concessió.
A aquestes efectes es considerarà la quantitat de 25 €/import mensual de cànon aplicable i
es descomptarà aquest import en funció dels mesos que hagin transcorregut des del mes d’abril i
fins a l’inici efectiu de la concessió.
Onzena- Pagament del cànon:
Fixada definitivament l’adjudicació, l’import de la concessió serà satisfet en un IMPORT
ÚNIC, abans de finalitzar el PRIMER TRIMESTRE de vigència de la concessió.
Això serà sens perjudici que les dues parts, de mutu acord, decideixin qualsevol altra fórmula
per tal de fer efectiu l’abonament del cànon de que es tracti.
TÍTOL 4.- DRETS I OBLIGACIONS
Dotzena- Obligacions del concessionari
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12.1.- El concessionari té, a més de les obligacions generals que estableixen els articles 235 i
250.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny i de les que es derivin del que estableixen les altres clàusules d’aquest plec, i, durant
el període en què resti obert el BAR – QUIOSC DEL TOSSAL, les obligacions següents:
a) Prestar el servei de forma ininterrompuda durant el període fixat per la concessió, ja
sigui a l’empara de les previsions inicials d’aquest plec o de la proposta temporal
concreta formulada pel licitador que resulti adjudicatari, en els termes i condicions
fixats en aquest plec. Així mateix haurà de garantir el compliment dels horaris i altres
condicions fixades en aquest plec de clàusules, amb total diligència i el decòrum
necessari respecte dels usuaris.
b) Mantenir les instal·lacions i els béns de titularitat municipal que s’utilitzin en la
prestació del servei i, en el seu cas, les obres i o instal·lacions que s’hi realitzin durant
la vigència de la concessió, en perfecte estat de conservació i ús durant el període de
vigència de la mateixa assumint, al seu càrrec, les reparacions i els treballs de
manteniment que es refereixin al BAR – QUIOSC del TOSSAL DELS MORTS,
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c) Encarregar-se de les tasques de neteja i control del recinte del TOSSAL DELS
MORTS, durant el període de vigència de la concessió, que consistiran en:
a. Netejar diàriament l’entorn del recinte. Aquesta obligació consistirà
en retirar, diàriament, restes de fulles, gots, papers i buidar papereres,
bàsicament. També s’haurà d’escombrar les grades de l’amfiteatre, al
menys un cop cada dos dies.
b. Netejar un mínim d’un cop per dia els serveis del BAR-QUIOSC i
el mobiliari habilitat a la zona de terrassa. La neteja dels serveis
(wc) consistirà en escombrar i fregar el terra amb productes
desinfectants, netejar els sanitaris, els miralls existents, reposar el paper
higiènic i paper de mans (tasques diàries) i, al menys, un cop a la
setmana, procedir a la neteja de rajoles, zones altes, sistemes de
climatització, en el seu cas, etc.
Als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions imposades en
els punts a i b s’haurà de complimentar i lliurar còpia del quadre de
planificació de neteja amb la indicació dels períodes de realització i la
signatura de la persona responsable.
c. Regar les plantes i arbustos de l’entorn o, en el seu cas, controlar
els sistemes de reg que s’hi implantin.
d. Retirar puntualment els cartells informatius i de propaganda
d’actes finalitzats que s’ubiquin a les columnes i altres espais de
l’entorn.
e. Efectuar al menys una ronda de control de tot el recinte, en el
moment de l’obertura del mateix i una altra en el moment del
tancament, informant a l’Ajuntament per mitjà de fulls d’incidències
de qualsevol eventualitat que afecti tant a l’estat de les instal·lacions, el
mal funcionament d’algun equip, constatació d’actes vandàlics o
qualsevol altra de naturalesa similar.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1

03/05/2017 Alcaldessa

d) Adquirir els materials, estris i elements necessaris per posar en marxa el QUIOSC-BAR
DEL TOSSAL DELS MORTS (a tall d’exemple: coberteria, cristalleria, vaixella,
safates, etc), a l’empara de les condicions fixades en la concessió i per tal de garantir el
seu correcte funcionament, llevat d’aquells que li siguin específicament cedits per
l’Ajuntament en els termes contemplats en aquest plec. El concessionari podrà adquirir
elements addicionals de mobiliari, sempre al seu càrrec i amb el vistiplau previ de la
Corporació. Aquests elements no serien objecte de reversió.
En qualsevol cas, només es podran utilitzar gots de vidre en el recinte del bar i zona de
terrassa (marquesina). Per altres serveis, s’hauran d’utilitzar obligatòriament utillatges
que no siguin de vidre.
e) Efectuar les reparacions ordinàries de les instal•lacions i equips i/o la reposició del
material i estris i utillatge necessaris per al funcionament del BAR-QUIOSC DEL
TOSSAL DELS MORTS, ens els termes descrits en el plec. A tal efectes es realitzarà,
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D’acord amb aquesta clàusula el concessionari assumirà directament les despeses de
manteniment i reparacions ordinàries vinculades al funcionament normal dels equips
disponibles com neveres, planxes, campanes extractores, cafeteres, etc. En cas, però,
que s’acrediti que aquest siguin inservibles per obsolescència, les despeses podran ser
assumides per l’Ajuntament sempre que es formuli la corresponent petició i s’acreditin
les circumstàncies que ho facin necessari. Tot això en correspondència amb el que
preveu la clàusula vuitena d’aquest plec.
f) Estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries, tant respecte de
l’Ajuntament com d’altres administracions públiques i, també, en matèria de seguretat
social.
g) L’adjudicatari haurà de justificar abans de la signatura del contracte, l’alta a l’epígraf
corresponent de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
h) Abonar el cànon que estableixi l’acord municipal d’adjudicació.
i)

Sufragar directament tota classe de tributs que gravin la concessió administrativa, la
formalització del seu atorgament, en cas que procedeixi, inclòs l’IVA si es el cas, així
com les despeses de subministraments i serveis i totes les altres que originin les
instal·lacions i la corresponent explotació del servei, amb les exclusions que
específicament s’estableixin en aquest plec de clàusules.

j)

Assumir les despeses de telefonia del BAR-QUIOSC del TOSSAL DEL PAVELLÓ, en
cas que l’adjudicatari decideixi disposar d’aquest servei, que haurà d’habilitar al seu
càrrec.

k) Assumir les despeses de subministrament elèctric del BAR – QUIOSC del TOSSAL
DELS MORTS, en els termes previstos en aquest plec de clàusules. A aquests efectes
el concessionari únicament assumirà les despeses elèctriques durant el període estricte
en què resti obert el bar-quiosc del Tossal dels Morts, d’acord amb el calendari establert
en aquest plec o el que proposi el licitador en la seva oferta. Durant el període restant,
aquestes despeses seran assumides per l’Ajuntament d’Alcoletge.
l)

Assumir al seu càrrec les despeses d’adquisició de premsa local, esportiva, canals de
televisió de pagament, en cas que el concessionari decideixi la seva implantació.
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m) Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària i de policia
en general.
n) Complir rigorosament la normativa general i específica vigent, concretament en quant a
emissions sonores i en matèria d’il·luminació. Específicament no es podrà posar
música que destorbi el descans dels veïns, a partir de les 24 hores; això no s’aplicarà, en
tot cas, en cas que s’autoritzi al titular de la concessió a la realització d’actes festius o
lúdics, concerts i altres, en què s’atendrà a les condicions específiques de l’autorització
establertes d’acord amb la legalitat vigent.
o) En tot cas el concessionari no podrà posar música que interfereixi amb els espectacles
que s’hi realitzin i que estiguin autoritzats per l’Ajuntament.
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q) Informar a l’Ajuntament del funcionament del servei. A aquests efectes el concessionari
haurà d’informar detalladament i tan bon punt en tingui coneixement de qualsevol
desperfecte, avaria o incident que es produeixi en el recinte del TOSSAL, per la qual
cosa s’estableix l’obligació de dues rondes diàries i la comunicació, a l’Ajuntament,
dels corresponents FULLS D’INCIDÈNCIES diàries.
r) No fer obres en els immobles afectats al servei concedit, sense el permís o autorització
de l’Ajuntament. Les obres d’adequació de les instal·lacions a la normativa sectorial
que pugui sorgir seran a càrrec de l’Ajuntament d’Alcoletge.
s) El concessionari estarà obligat a admetre al gaudi del servei a tota persona que ho
demani, sense discriminació, sempre que es compleixin els requisits fixats per al
gaudiment del servei. Tanmateix, en cas que alguna persona o persones incompleixin
les normes de comportament i actuacions socialment establertes, podrà exercir el dret
d’admissió. Tot això s’entén sens perjudici de l’obligació de comunicar qualsevol
incident que es produeixi a la Corporació Municipal.
Particularment i, en quant a l’ús dels SERVEIS (WC) existents en el BAR-QUIOSC, el
concessionari haurà de tenir-los a disposició del públic sempre que el BAR-QUIOSC es
trobi obert al públic.
Tanmateix i en cas que, fora del període d’obertura del BAR-QUIOSC, d’acord amb el
calendari fixat en el plec o segons l’oferta formulada pel licitador, s’organitzin o
autoritzin per l’Ajuntament ESPECTACLES, JORNADES, ACTUACIONS de
qualsevol mena o VISITES CONCERTADES, la Corporació Municipal tindrà accés
directe als serveis per tal de tenir-los oberts al públic durant aquests actes, essent
responsabilitat de la Corporació, el seu manteniment i neteja durant els mateixos.
t)

Rescabalar els danys i indemnitzar dels perjudicis que es puguin causar a l’Ajuntament
o a terceres persones com a conseqüència de la concessió administrativa atorgada i de
l’incompliment de les seves obligacions directes.

u) El concessionari haurà de contractar, als efectes previstos en aquest plec de clàusules i
al seu càrrec, la corresponent pòlissa de responsabilitat civil, que cobreixi els riscos
d’explotació i productes, amb un capital mínim assegurat de 100.000 €. Així mateix en
cas que el concessionari contracti personal haurà de disposar de també de la
corresponent cobertura de patronal.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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v) El concessionari podrà contractar, tanmateix, aquelles pòlisses que cobreixen els
possibles danys que afectin els bens o equipaments vinculats a la concessió i que no
siguin de titularitat municipal.
w) El concessionari podrà programar activitats culturals i lúdiques prèvia autorització de
l’Ajuntament. En tot cas i en cas de simultaneïtat en actes promoguts sempre tindran
prioritat aquells organitzats o coorganitzats per l’Ajuntament.
x) Restarà prohibit qualsevol mena de joc o activitats amb diners, així com a la venda de
begudes alcohòliques a menors d’edat, d’acord amb el que preveu la normativa
d’aplicació en cada moment.
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p) Permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament i el personal funcionari i tècnic
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l’explotació del servei, en exercici de les facultats de control i inspecció.
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z) El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis
personals o materials suficients per a la seva realització essent, aquesta obligació, una
obligació de tipus essencial.
aa) El contractista haurà de garantir que tot el personal adscrit al funcionament del servei
objecte de concessió, vesteixi amb la indumentària i decòrum apropiat a un espai públic.
Preferiblement utilitzaran uniforme adequat per a les tasques pròpies d’un local d’oci i
restauració ubicat en instal·lacions municipals.
bb) El contractista haurà de tenir a disposició dels usuaris el preceptiu llibre de
reclamacions, que podrà ser revisat – en tot moment - per l’Ajuntament
cc) Prestar el servei per si mateix, amb prohibició de cedir-lo, arrendar-lo o traspassar-lo.
En quant a la subcontractació, aquesta només podrà recaure sobre prestacions
accessòries, en els termes de l’art. 289 del TRLCSP.
dd) Les altres obligacions derivades de la prestació del servei i aquelles que siguin
conseqüència de l’exercici de les potestats atribuïdes a l’Ajuntament. Particularment
haurà de permetre qualsevol visita d’inspecció dels serveis sanitaris, donant copia de les
actes que s’hi aixequin a l’Ajuntament i donant compliment a les obligacions que
aquestes li imposin, al seu càrrec i en el termini que correspongui.
ee) Deixar lliure el servei i a disposició de l’Administració concedent, una vegada
acomplert el termini de vigència de la concessió. A aquests efectes el concessionari
retornarà, a l’Ajuntament, les instal·lacions i béns de titularitat municipal afectes a la
concessió, en les mateixes condicions en què li foren lliurats.
12.2.- La concessió solament tindrà efectes entre l’Ajuntament i el titular, però no alterarà les
situacions jurídiques privades entre el concessionari i tercers, ni podrà ser invocada per
l’execució o disminució de la responsabilitat en què hagin estat inclosos els titulars de la
concessió.
12.3.- L’Ajuntament, a la vista del desenvolupament del servei i havent donat audiència al
concessionari, podrà precisar els detalls de totes o algunes de les obligacions del concessionari
fixades en aquesta clàusula.
Tretzena.- Drets del concessionari
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13.1.-El contractista té a més dels drets que estableix l’art. 250 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i de les que es derivin del
que estableixen les altres clàusules d’aquest plec, els drets següents:
a) Podrà utilitzar totes les instal·lacions i els béns de titularitat
municipal que siguin necessaris per a la prestació del servei,
d’acord amb el contingut d’aquest plec de clàusules.
b) Ser respectat per terceres persones en la seva condició de
concessionari, amb el suport de l’autoritat municipal, per
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y) Restarà prohibida, tanmateix, la instal·lació de màquines escurabutxaques i/o qualsevol
altra adreçada, exclusivament, a persones majors d’edat.

c) Proposar a l’Ajuntament totes les modificacions que consideri
indispensables per millorar la prestació del servei i que no
estiguin previstes inicialment.
d) Podrà exigir una acta de comprovació o inventari de les
instal·lacions i del material que l’Ajuntament li lliura amb
indicació de totes les dades necessàries per determinar-ne les
característiques i instal·lacions. Aquesta acta la signaran
l’alcaldessa de la Corporació i el concessionari i en donarà fe la
secretària de l’Ajuntament.
e) Percebre íntegrament els ingressos que s’obtinguin com a
conseqüència de la prestació del servei de BAR – QUIOSC al
TOSSAL DELS MORTS. A aquests efectes el concessionari
podrà oferir servei de bar – cafeteria, amb elaboració
d’entrepans, tapes, plats combinats, menús que estimi adients,
establint les tarifes corresponents sota el principi de lliure
mercat.
f) Obtenir, en el seu cas, les compensacions econòmiques per
mantenir l’equilibri financer de la concessió, en els casos en
què procedeixi. Aquest equilibri es refereix particularment als
supòsits següents:
1. En cas que s’introdueixin modificacions en el
servei que vinguin imposades per la
Corporació i que impliquin directa o
indirectament un augment de despeses o una
disminució d’ingressos pel concessionari,
sempre que resulti suficientment justificada i
contrastada.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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2. En cas que la Corporació assumeixi, per raons
d’interès públic, la gestió directa del servei
sense culpa o negligència per part del
concessionari, en funció del perjudici que això
li suposi, sempre que resulti suficientment
justificat i contrastat.
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3. En cas que es produeixi, per raons justificades,
el rescat o supressió de la concessió, en funció
del perjudici que això li suposi, sempre que
resulti suficientment justificat i contrastat.
g) Realitzar o introduir millores en les instal·lacions municipals
vinculades a la prestació del servei que puguin revertir en la
seva optimització, prèvia autorització per part de l’Ajuntament.
A títol indicatiu i en cas que el concessionari proposi
l’adquisició, al seu càrrec, d’elements de mobiliari per tal
d’instal·lar-los es tindrà en compte, a l’hora d’atorgar – si
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acabar amb qualsevol pertorbació
desenvolupament del servei concedit.

c) Assumir, íntegrament al seu càrrec, les despeses que a continuació
s’indiquen:


Despeses ordinàries de manteniment del recinte del TOSSAL DELS
MORTS com són consum d’energia elèctrica, consum d’aigua potable
i adquisició d’ estris i productes de neteja, i desinfecció, bosses
d’escombraries i similars, destinats al recinte del TOSSAL DELS
MORTS.
Exclusions: El concessionari assumirà, en tot cas, les despeses
vinculades a estris i productes de neteja i desinfecció, despeses de
telefonia, internet o wifi; despeses vinculades al subministrament
elèctric i consum d’aigua potable que es refereixin exclusivament a les
instal·lacions de BAR-QUIOSC del TOSSAL DELS MORTS, tal i
com s’ha establert en aquest plec. També assumirà aquelles altres
despeses que, per serveis addicionals, decideixi implantar el
concessionari ( televisió de pagament, despeses de drets d’autor que es
derivin de la gestió realitzada pel concessionari, etc. )

Maria Lluïsa Prat Boneta
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d) Assumir, íntegrament al seu càrrec, les despeses derivades de les revisions,
reparacions o reformes estructurals que afectin al recinte del TOSSAL
DELS MORTS I TRINXERES i també aquells que tot i refererint-se a
l’edifici del BAR-QUIOSC tinguin un caràcter estructural.
e) Fer-se càrrec de les inversions, tant de noves com de reposició que es
refereixin al recinte del TOSSAL DELS MORTS I TRINXERES, a
excepció d’aquelles directament vinculades al BAR - QUIOSC, que seran a
càrrec del concessionari, llevat que s’entenguin a càrrec de l’Ajuntament en
els termes especificats en aquest plec.
f) Mantenir l’equilibri econòmic de la concessió i/o indemnitzar al
concessionari del servei d’acord amb els criteris fixats a l’empara de la
clàusula 13.1 (f)
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L’Ajuntament té, com a administració concedent, a més de les obligacions que es derivin de les
establertes en les altres clàusules d’aquest plec i les que estableixen els articles 237 i 249 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, les obligacions següents:
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s’escau – la corresponent autorització municipal, que aquests
elements tinguin les mateixes o similars característiques, en el
seu cas, que els existents prèviament, per tal de garantir una
estètica uniforme dels locals.
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L’Ajuntament té, com a administració concedent, els drets i les potestats que es derivin de les
establertes en les clàusules d’aquest plec i les que estableixen els articles 238 i 248 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny i, en particular, els següents:
a) Interpretar i aplicar el contingut d’aquest plec de clàusules i del contracte
administratiu pel qual s’adjudiqui la concessió i resoldre els dubtes que es
derivin de la seva aplicació, modificar-lo per raó de l’interès públic
acordar-e la seva resolució i determinar-ne els seus efectes. Tot això sens
perjudici del tràmit d’audiència que s’hagi de concedí al concessionari,
d’acord amb la legalitat vigent i, en el seu cas, de les compensacions que li
siguin d’aplicació
b) Fiscalitzar la gestió realitzada pel concessionari així com el correcte
funcionament del servei. A aquests efectes, tant el personal i tècnics
designats per la Corporació, com els membres de l’equip de govern
municipal, podran inspeccionar els locals, les instal·lacions, i els bens o
materials emprats per a la prestació del mateix, sol·licitar la documentació
tècnica i administrativa relacionada amb la gestió del servei i, alhora, donar
les instruccions necessàries per mantenir i/o restablir l’adequada prestació
del servei, segons els criteris fixats per la Corporació Municipal i sempre en
correspondència amb aquest plec de clàusules. En compliment d’aquests
clàusula es durà a terme, com a mínim, UNA VISITA D’INSPECCIÓ
ANUAL per tal de valorar el compliment de les clàusules de la concessió,
sense obligació de formular avís previ al concessionari en quant a la seva
realització.
c) Imposar al concessionari les correccions que siguin necessàries arran de les
infraccions que pugui cometre en relació a l’execució de la concessió
administrativa.
d) Imposar al concessionari les sancions que procedeixi per l’incompliment de
les obligacions que li corresponguin, dins els límits permesos per la
normativa vigent.
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e) Assumir temporalment l’execució directa del servei, en els casos en què el
concessionari no ho faci o no pugui fer-ho, ja sigui per circumstàncies
imputables o no al mateix.
f) Autoritzar la realització d’actes, festes, concerts al recinte del Tossal dels
Morts, a favor d’entitats o associacions del municipi o alienes, si s’escau,
amb les condicions legalment establertes. En tot cas, aquesta autorització
no inclourà que aquestes entitats puguin instal·lar serveis de bar, restauració
o similar alternatius al servei de BAR-QUIOSC, que serà l’únic que restarà
operatiu en aquestes circumstàncies. En tot cas, però, el concessionari haurà
de garantir disposar – si s’escau – de serveis addicionals (barres, taules,
cadires, etc) per tal de garantir que pugui donar un òptim servei atenent al
nombre d’usuaris estimats per aquests actes.
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Quinzena- Drets i Potestats de l’Ajuntament

j)

Aquelles altres establertes a l’empara de la normativa vigent.

TÍTOL 5.-EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Setzena.- Causes d’extinció
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec; en els
fixats als articles 223 i 286 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.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Específicament i pel que fa a les causes de resolució del contracte de gestió de serveis públics,
l’art. 286 del TRLCSP, estableix que seran les següents:


La demora superior en 6 mesos, per part de l’Administració, en el
lliurament al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars als
quals es va obligar per raó del contracte.



El rescat del servei per part de l’Administració.



La supressió del servei per raons d’interès públic.



La impossibilitat de l’explotació del servei arran d’acords adoptats per
l’Administració, amb posterioritat al contracte.

Tanmateix també seran causa d’extinció les següents:


Pel transcurs del període de temps pel qual s’hagi atorgat la concessió i/o
les respectives pròrrogues.
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g) L’Ajuntament podrà instar el concessionari, sens perjudici de les
compensacions que siguin procedents a l’efecte, per tal que en
circumstàncies puntuals, vinculades a la celebració d’actes, celebracions
promogudes o organitzades per l’Ajuntament, procedeixi a l’obertura del
BAR-QUIOSC del TOSSAL DELS MORTS, per tal de garantir un òptim
servei per als usuaris, encara que es celebrin fora del calendari establert per
a la concessió. En aquest cas s’haurà d’establir, entre ambdues parts, les
condicions de dita obertura excepcional.
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Això no obsta als acords puntuals que, en quant a la gestió d’aquest servei,
es puguin establir entre el titular de la concessió i els responsables de les
entitats a qui s’autoritzi la realització d’aquestes activitats, amb
coneixement de l’Ajuntament. També en cas que s’organitzin activitats,
jornades, visites per part de l’Ajuntament l’únic servei de restauració
autoritzat al recinte serà el del concessionari del BAR-QUIOSC.

L’incompliment, per part del contractista, de les obligacions a què fa
referència aquest plec.



A aquestes efectes cal tenir en compte els aspectes específics d’aquest plec.

En cas que es donin les circumstàncies previstes en les clàusules anteriors que suposin un
incompliment per part del concessionari i les que siguin d’aplicació en virtut de la legislació
vigent, donarà lloc a la immediata rescissió del contracte, sense dret a indemnització a favor del
seu adjudicatari.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que
excedeixin de l’import de la garantía.
Dissetena- Extinció pel transcurs del període de temps.
17.1.- L’ajuntament, DOS (2) mesos abans de finalitzar el contracte, ha de fer una intervenció
tècnica per comprovar el bon estat de les instal·lacions, a fi d’ordenar al concessionari que faci
les reparacions que, si s’escau es cregui que s’han de fer.
17.2.- L’extinció normal es produeix pel simple transcurs del període de temps pel qual es va
establir i /o les successives pròrrogues que esdevinguin, i suposa la devolució de la garantia
definitiva en els termes que estableix aquest plec.
Divuitena.- Reversió
18.1.- Quan finalitzi el termini contractual, el servei revertirà a l’Administració i el contractista
haurà de lliurar, a l’Administració concedent, les obres i instal·lacions a que estigui obligat
conforme al contracte i en l’estat de conservació i funcionament adequats.
18.2.- Durant un període de DOS (2) mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament adoptarà les
disposicions encaminades a que el lliurament dels bens es verifiqui en les condiciones
convingudes.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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18.3.-El desestiment de l’adjudicatari no donarà dret a devolució ni indemnització de cap mena.
Si aquest afecta negativament el servei, l’Ajuntament incautarà la fiança i imposarà, si cal, les
sancions corresponents.
Dinovena.- Efectes de l’extinció.
19.1.- En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, la totalitat de les obres i
instal·lacions reverteixen a l’Ajuntament en perfecte estat de conservació i funcionament i
lliures de qualsevol classe de càrrega o gravamen, en els termes previstos a l’empara de la
legalitat vigent i d’aquest plec de clàusules.
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Vintena.- Subcontractació
No podrà ésser subcontractat a tercers i no gaudirà de cap dret hereditari sobre la concessió ni
possibilitat de traspàs. La concessió serà intransmissible (Art.226.1 TRLCSP) En tot cas la
subcontractació només serà possible sobre prestacions accessòries, d’acord amb l’art. 289 del
TRLCSP.
TÍTOL 7.- FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

D’ADJUDICACIÓ

I

Vint-i-unena.- Legitimació
A l’empara del que preveu l’art. 54 del TRLCSP, poden concórrer a la licitació i presentar
proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrer, no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que prohibeixen
contractar amb l’Administració local, previstes a l’article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional o, en els casos que així ho exigeixi la Llei, es trobin degudament classificades.
Els empresaris hauran de comptar així mateix amb l’habilitació empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte.
El contracte de concessió s’atorga a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació
temporal d’empresaris que es constitueix a aquest efecte; aquests s’obliguen de manera
solidària davant de l’Ajuntament i compleixen el que preceptua l’article 59.2 del TRLCSP, que
és que hauran de nomenar un representat o apoderat únic de la unió amb poders bastants per
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte se’n derivin.
Vint-i-dosena.- Tramitació i procediment d’adjudicació.
El procediment d’adjudicació és obert i mitjançant subhasta; per la qual cosa s’estableix un
ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIO, que serà el PREU.
Tanmateix en cas que es presenti més d’un licitador i aquests ofereixin el mateix preu, es tindrà
en compte qui hagi proposat un major termini d’obertura de les instal·lacions. En cas que no
sigui així o el termini sigui el mateix, es resoldrà per sorteig.
La tramitació serà urgent.
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23.1.- Els concursants han de presentar les proposicions en DOS (2) SOBRES tancats amb la
referència i el continguts que s’indiquen seguidament.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Vint-i-tresena.-Presentació de proposicions
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-

Sobre A: Documentació administrativa
Sobre B: Proposició econòmica
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TÍTOL 6.- TRANSMISSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
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Sobre A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
“DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA per tal de participar en el procés licitatori convocat
per l’Ajuntament d’Alcoletge per a l’adjudicació de l CONCESSIÓ DEL BAR – QUIOSC DEL
TOSSAL DELS MORTS:
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari:


Una fotocòpia del DNI degudament legitimada, per acreditar la identitat
de la persona que es presenta a la licitació o la de la persona que
legalment la representa o CIF.
Si es tracta d’una societat mercantil: l’escriptura de constitució, el
testimoni de la seva inscripció en el Registre Mercantil i l’acreditació
sobre el seu capital social.
Si es tracta d’un altre tipus de persona jurídica, no inscriptible en el
Registre mercantil, l’escriptura de constitució degudament legalitzada per
l’entitat o el registre competent en cada cas. Es cas d’una empresa només
podrà ser adjudicatària quant la prestació del servei bar estigui comprés
dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que en disposi.




b) Documents que acrediten la representació (EN EL SEU CAS)




Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altre, presentaran
documentació acreditativa del poder que acrediti la seva representació
(original o fotocòpia compulsada)
Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit
en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació,
haurà d’acompanyar fotocopia compulsada administrativament o
testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.

a) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a
contractar de les recollides a l’article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i disposicions concordants, segons model
adjunt.
b) Els que acrediten la classificació de l’empresa, si escau, o justifiquen els
requisits de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional,
en els terme previstos als articles 74 a 79 del TRLCSP.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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1. Solvència econòmica i financera:
Es podrà acreditar per UN o VARIS dels mitjans següents:



Declaracions d’entitats financeres o justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals.
Comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el
Registre a què estiguin obligats. En cas contrari es podran
aportar els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Pàgina 16 de 26

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Url de validació

Els documents a incloure en cada sobre han d’ésser originals o còpies compulsades, d’acord
amb la legislació vigent.




c) Una adreça de correu electrònic on practicar les notificacions.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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d) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre’s a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.

Signatura 1 de 1
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Relació dels principals serveis i treballs realitzats en els
darrers tres anys.
Indicació del personal tècnic que participin en el contracte.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures
emprades per l’empresari per garantir la qualitat del servei
a prestar. (...).
Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i
del personal directiu de l’empresa i, en particular, del
personal responsable de l’execució del contracte.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la
importància del seu personal directiu.
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic
de què es disposarà per a l’execució dels treballs o
prestacions.
Indicació de la part del contracte que l’empresari té
intenció de subcontractar (en aquest tipus de contracte
només podrà afectar a prestacions accessòries).

e) D’acord amb el que es preveu en la normativa vigent i, particularment, a
l’empara de l’art. 4 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, les empreses licitadores NO
ESTAN OBLIGADES A ACREDITAR DOCUMENTALMENT, en el
moment de la presentació de les ofertes, EL COMPLIMENT DELS
REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA.
Els òrgans de contractació hauran d’admetre una DECLARACIÓ
RESPONSABLE que substitueixi l’acreditació documental o el formulari
normalitzat del DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ
(DEUC).
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Es podrà acreditar per UN o VARIS dels mitjans següents:



https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

2. Solvència tècnica:




Codi Segur de Validació

Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a
màxim als tres darrers exercicis.

En cas que per una raó justificada l’empresari no estigués en
condició de presentar les referències indicades, se li autoritzarà per
tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de
qualsevol altre document que s’estimi apropiat per l’òrgan de
contractació.



Url de validació
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Sobre B: PROPOSICIÓ ECONÒMICA:
Es presentarà conforme al model ANNEX 2 previst en aquest plec.
LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS:
Els licitadors han de presentar les seves proposicions, a l’Ajuntament d’Alcoletge (c/
Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE), de dilluns a divendres hàbils en horari d’atenció al
públic (De 8 a 13.30 hores), dins el termini de TRETZE (13) DIES NATURALS,
computats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
El plec de clàusules administratives el pot examinar i fotocopiar qualsevol persona que
hi estigui interessada a la secretaria de la corporació, dins del període de presentació de
proposicions i en l’horari esmentat.
Un cop s’hagi presentat una proposta, el licitador no podrà retirar-la, ni canviar-la, ni
presentar-ne una de nova.
Vint-i-quatrena.- Mesa de Contractació i acte d’obertura de pliques
1) La Mesa de Contractació tindrà la composició següent:
 Composició (D.Ad.2a.10 TRLCSP) : La Mesa de Contractació es compondrà dels
membres següents:
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President: Ma. Lluïsa Prat Boneta
4 Vocals:
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer, regidor
Sr. Josep Ma. Pifarre Bazús, regidor
Sra. Ma. Jesús Pena Navarra, secretària – interventora de la Corporació
Sr. Lluïs Castelló Gendre, arquitecte municipal
Secretari/a: Rosa del Carme Clivillé Segarra, administrativa

Per resolució d’alcaldia es podran modificar, si s’escau, el nombre i nom de les
persones designades per constituir la Mesa així com la data i hora de les reunions que
hagi de celebrar. La composició d’aquesta mesa es publicarà en el perfil del
contractant amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió a celebrar
per qualificar la documentació a què es refereix l’art. 130.1 del TRLCSP.
Tanmateix podran assistir amb veu, però sense vot, un membre per cada grup polític
municipal a l’acte d’obertura del SOBRE B.
2) Obertura dels sobres:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Per tal d’agilitzar l’expedient de contractació i atesa la seva naturalesa, i tenint en
compte la previsió de mesures eficients en la tramitació de l’expedient, contemplades a
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S’adjunta MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE que podran
utilitzar, als efectes d’aquesta clàusula, els LICITADORS (MODEL
ANNEX 1)

Codi Segur de Validació
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En la PRIMERA FASE (interna) els membres de la Mesa, analitzaran la capacitat i
solvència de les empreses, procedint-se a l’OBERTURA DEL SOBRE A
(documentació administrativa)
En la SEGONA FASE (pública), es donarà compte dels acords adoptat en la fase
interna sobre admissió o inadmissió dels licitadors i es llegiran, a continuació, les
PROPOSTES VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, mitjançant en aquest cas
l’OBERTURA DEL SOBRE B (proposta econòmica)
Sempre que sigui possible la MESA proposarà, en finalitzar, l’empresa adjudicatària
que resulti d’acord amb les ofertes presentades. En aquest sentit la concessió
s’adjudicarà al LICITADOR que ofereixi el cànon anual MÉS ELEVAT, a partir de
l’import mínim previst en aquest PLEC DE CLÀUSULES.
Als efectes indicats en aquesta clàusula la MESA DE CONTRACTACIÓ es
constituirà el primer dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de les
ofertes, a les 13 hores, en fase interna, i a les 14 hores, en fase pública, la Sala d’Actes
de l’Ajuntament d’Alcoletge.
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies
hàbils perquè el candidat corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Vint-i-cinquena.- Requeriment de documentació i adjudicació
1.- Requeriment de documentació:
D’acord amb el que preveu l’art. 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació, a la vista de la
proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirà l’empresa licitadora que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per a què, dins del termini de CINC (5)
DIES HÀBILS a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
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Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnica professional,
Participació o no en grup empresarial.
Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (1)
Acreditació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte (art. 64.2 TRLCSP)
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que estableix la clàusula 11.

(1) 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:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el
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l’art. 8 del Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
s’acorda UNIFICAR LES REUNIONS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ en
un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior, de caràcter públic.

Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’art.
60.1.e el TRLCSP.
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.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per tal de contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de
presentació de proposicions.

03/05/2017 Alcaldessa

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a l’empresa
que formuli oferta més avantatjosa dins el termini de CINC (5) DIES HÀBILS a comptar des
de la recepció de dita documentació.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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2.- Adjudicació del contracte
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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. Aquest fet
comportarà la confiscació, en el seu cas, de la garantia provisional constituïda i, a més, si la
retirada de l’oferta porta causa en no haver complimentat la documentació justificativa de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència
de dol, culpa o negligència, donarà lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en
l’art. 60.2.a del TRLCSP.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà, si s’escau, en el perfil del contractant.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE, així com la
documentació inscrita en aquests registres, estaran exemptes de presentar la documentació
acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència així com els certificats de l’Agència Tributària i
Seguretat Social si aquest estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Locals.

Codi Segur de Validació

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la UTE en la qual
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
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compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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.
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

67053ea9a2034ef69aacd1abcc5758ae001

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
a.
En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les
raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
b.
Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en
forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
c.
En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de
la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta
d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les
ofertes dels quals hagin estat admeses.
d.
En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini que ha
de procedir-se a la seva formalització.
Vint-i-sisena.- Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà en el termini de
QUINZE (15) DIES HÀBILS següents a aquell en què s’hagi rebut la notificació de
l'adjudicació als licitadors, constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic., sempre i quant les obres d’execució del BAR-QUIOSC estiguin finalitzades. En
cas contrari, el termini de 15 dies hàbils per a la formalització del contracte, computarà a partir
de l’acta de recepció de les obres per part de l’Ajuntament; considerant-se el termini de vigència
de la concessió a partir de la data efectiva de signatura del contracte.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
Vint-i-setena .- Renúncia a la celebració del contracte per l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment abans de
la seva adjudicació. Podrà renunciar-se per motius d’interès públic degudament justificat en
l’expedient. Aquest donarà lloc a una compensació als candidats o licitadors amb les despeses
efectives que haguessin tingut.
TÍTOL 8.- GARANTIES
Vint-i-vuitena.- Garantia provisional i garantia definitiva
1.- No s’exigeix garantia provisional.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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2.- Garantia definitiva:
1.- L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva a la Tresoreria de la Corporació per
un import de DOS-CENTS (200) EUROS.
2.- El termini per acreditar la seva presentació segons l’establert en l’art. 99.1 del TRLCSP serà
de CINC (5) DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a aquell en què el licitador amb
l’oferta més avantatjosa, rebi el corresponent requeriment per tal que procedeixi a la presentació
de la documentació a què fa esment l’art. 151.2 del TRLCSP.
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L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, i es publicarà en els
termes previstos a l’art. 154 del TRLCSP i concordants.
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4.- La devolució de la garantia definitiva per la gestió i l’explotació del servei objecte del
contracte es farà una vegada s’hagi produït la seva reversió a l’Ajuntament i quan aquesta s’hagi
fet de conformitat amb el que estableix aquest plec.
DISPOSICIONS FINALS
1.- Jurisdicció competent
El contractista se sotmet la jurisdicció dels tribunals i els jutjats de Lleida per resoldre totes les
incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment del contracte o de la seva
interpretació.
2.- Interpretació del contracte
L’Ajuntament d’Alcoletge té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
n’ofereix el compliment, sense perjudici del tràmit obligatori d’audiència del contractista.
3.- Pròrroga del servei
Els supòsits de pròrroga del contracte, hauran d’ésser acordats pel ple de l’Ajuntament
d’Alcoletge, a proposta del concessionari o del propi Ajuntament.
Un cop transcorregut el termini, si no s’hagués pogut formalitzar la concessió 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.
La previsió del paràgraf anterior serà igualment aplicable en el cas que l’Ajuntament decideix
assumir la gestió directa del servei i fins al moment en què estigui en disposició d’iniciar-la.
4.- Finalització del contracte

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Finalitzat el contracte inicial o la pròrroga/es, en el seu cas, l’Ajuntament i el concessionari,
formaran inventari dels béns i utillatges objecte de la concessió, dins el termini de 15 dies
hàbils des de la finalització, responent el concessionari amb la fiança definitiva dels
desperfectes imputables al mateix i en la quantia que correspongui, sense perjudici en cas
d’insuficiència de reclamar-li la diferència fins cobrir l’import total de danys i perjudicis que, en
el seu cas, hagués causat a la Corporació Municipal.
L’alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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3.- S’admet com a mitjà de garantia qualsevol model oficial reconegut segons l’establer en l’art.
96 del TRLCSP.

Codi Segur de Validació
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE 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 fix ............./ telèfon m.... 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 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.

03/05/2017 Alcaldessa

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:

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1

-

............................
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Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l'Ajuntament d’ Alcoletge, 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 d’Alcoletge 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 d’ Alcoletge 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.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1
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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 les mesures de ............... (indicar la mesura) de conformitat amb l'art. 2
del RD. 364/2005, de 8 d'abril.
9. Que estic/la societat es sotmet a Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pugin sorgir del
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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.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social

Codi Segur de Validació

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.

Url de validació

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, ni les que
resulti d’aplicació a l’empara de l’aplicació directa de l’art. 57 de la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de febrer de 2014 (DN):

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030
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10. 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 d’Alcoletge, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
Lloc i data: .........................................................................................

Signatura del declarant,

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1
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Nom i cognoms............................................................................................
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contracte, amb renúncia – si s’escau – al fur jurisdiccionals estranger que pugui
correspondre al licitador (en cas d’empreses estrangeres).

Codi Segur de Validació
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ANNEX II. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), correu electrònic ........................, telèfon fix ............./ telèfon núm.... 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
...........................
MANIFESTO QUE, assabentat de l’expedient tramitat per a la contractació de l’explotació
del BAR –QUIOSC DEL TOSSAL DELS MORTS D’ALCOLETGE, de propietat
municipal, en règim de concessió administrativa, per mitjà de procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ (PREU), faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la
licitació i comprometent-me a portar a terme la prestació per mitjà de l’abonament d’un
CÀNON de ...................... EUROS ANUALS.”
El període d’obertura de les instal·lacions del BAR-QUIOSC del TOSSAL DELS MORTS
serà de.....................................a......................................................................
Lloc i data: .........................................................................................

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 1
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Signatura del declarant,
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