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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONCESSIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
BAR-RESTAURANT (EL CAFÈ DE PACS).
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

1..1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
El contracte té per objecte la concessió i explotació de bar-restaurant EL CAFÈ DE
PACS.

1..2 Necessitat a satisfer:
Oferir al públic el servei de bar-restaurant, conforme a les prescripcions i limitacions
assenyalades en el plec de prescripcions tècniques.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de concessió de serveis,
d'acord amb l'article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
1..3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codi següent:
Codi CPV

55410000-7

1..4 Lots
Com que l’objecte del contracte es la concessió d’un únic establiment no procedeix la
divisió en lots.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
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interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula
dotzena.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de 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 mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.pacsdelpenedes.cat

CLÀUSULA QUARTA. CÀNON I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
-El tipus de licitació s’estableix en un cànon de 400,00 Euros (quatre-cents Euros) mensuals (
IVA exclòs), millorable a l’alça, que l’adjudicatari haurà d’abonar a l’Ajuntament de Pacs del
Penedès
-l’import de l’IVA vigent és de 84,00 Euros ( vuitanta-quatre Euros)
-El valor estimat del contracte es basa en el cànon de lloguer més la corresponent despesa de
llum i d’aigua que assumeix l’adjudicatari.
El cànon es de 484,00.-€/mes (IVA inclòs) per 12 mesos (durada inicial del contracte) o sigui
5.808,00.-€/any. En relació als consums i analitzada la facturació anual de llum i aigua es de
5.160.-€ d’electricitat i 1.200,00.-€ d’aigua.
El valor estimat del contracte es,
5.808,00 eurs / any x 4 anys de durada (pròrrogues incloses) = 23.232,00.-€
Més els consums pertinents (5.160,00+1.200,00) x 4 = 25.440,00.-€
Valor estimat del contracte: 23.232,00 + 25.440,00 = 48.672,00.-€

CLÀUSULA CINQUENA. Prestacions Econòmiques
L’adjudicatari assumeix la gestió i explotació del servei, sota el seu propi risc, i aporta els
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mitjans personals, materials i tècnics necessaris.

CLÀUSULA SISENA. Existència de crèdit.
La retribució del contractista consisteix exclusivament en els ingressos procedents dels preus
de les consumicions abonats pels usuaris dels serveis contractats i, per tant, l’Ajuntament no
ha de reservar cap crèdit amb càrrec al seu pressupost, atès que el servei adjudicat no li
comporta cap despesa.
L’Ajuntament, a més, no preveu atorgar a l’empresari durant la vigència del contracte cap
classe de subvenció o quantia en concepte de retribució complementària per sufragar les
despeses d’establiment del servei i d’explotació que se’n derivin, ni li assegura ni garanteix
una recaptació o rendiment mínim en funció de la demanda, prestant-se el servei a risc i
ventura del contractista.
CLÀUSULA SETENA.- Termini
El contracte tindrà una durada d’un any. El termini es podrà prorrogar pel període d’un any
amb un màxim de tres pròrrogues, per tant, el contracte podrà tenir una durada màxima de 4
anys, incloses les pròrrogues. Un mes abans de quan es compleixi l’any d’obertura,
l’Ajuntament podrà rescindir unilateralment el contracte sempre i quan veies signes fefaents
que l’adjudicatari no compleix les normes fixades o no atengui puntualment els pagaments
dels que s’ha de fer càrrec.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Capacitat i Solvència
Poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin incurses en les causes de
prohibició per a contractar de les assenyalades a l’article 71 de la LCSP i acreditin la seva
solvència econòmico-financera i tècnica-professional.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes que les seves
prestacions estiguin compreses entre les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que li siguin
pròpies segons els seus estatuts o regles fundacionals.
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També poden contractar amb el sector públic les unions temporals d’empreses que es
constitueixen temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor.
Solvència econòmic-financera:
Atès que l’objecte del contracte consisteix en la prestació d’un servei professional es
requereix la disposició d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per
import no inferior a tres-cents mil euros (300.000,00 €), aportant el compromís de renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del
contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador que inclogui en la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís
que haurà de fer efectiu en el termini dels deu dies hàbils que s’atorga al licitador que la mesa
de contractació proposa com a adjudicatari del contracte per a la presentació de la garantia
definitiva i altres documents.
Solvència tècnic-professional:
Considerant que l’objecte de la prestació consisteix en els serveis de bar i restaurant que
comporten la manipulació d’aliments, es requereix formació en matèria d'higiene alimentària:
haver realitzat accions formatives adreçades als manipuladors d'aliments que tendeixen a
assegurar el nivell de coneixements adequat en relació amb els requisits d'higiene, els
diferents agents i factors que poden contaminar i/o alterar els aliments i les repercussions de
les seves actituds i comportaments en la salubritat dels aliments, per tal de garantir que
executen pràctiques segures i correctes.
Per a l’acreditació d’aquesta formació es presentarà una declaració responsable, que s’haurà
d’acreditar documentalment en el termini dels deu dies hàbils que s’atorga al licitador que la
mesa de contractació proposa com a adjudicatari del contracte per a la presentació de la
garantia definitiva i altres documents.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
acredita davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari
quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no- concurrència de les prohibicions de
contractar que hi hagin de constar.
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CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació
1..1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta
en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
per ell subscrites.
1..2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les proposicions es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de Pacs del Penedès
en horari d’atenció al públic, en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà al
de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. Si l’últim dia de presentació de
sol.licituds fos inhàbil, s’entendrà ampliat el termini fins a l’immediat dia hàbil següent.
Els licitadors han de presentar dins d’aquell termini un escrit que s’ha de registrar en què
necessàriament, ha de figurar,



Nom i cognoms del licitador/a, telèfon de contacte, adreça electrònica i domicili complet
a l’efecte d’aquesta subhasta.
Que presenten la documentació per concórrer a la licitació per la concessió i explotació
de bar-restaurant EL CAFÈ DE PACS.

Aquest escrit ha d’anar acompanyat de tres sobres tancats, un sobre marcat amb la lletra A i un
altre amb la lletra B i l’altre amb la C. L’escrit amb els sobres que l’han d’acompanyar s’ha de
presentar al registre d’entrada municipal. En cas de presentar-ho en altre registre, així com si
s’envia per correu, s’ha de remetre, en la mateixa data de presentació, mitjançant mail a
pacs@diba.cat , adjuntant comprovant del registre en el que s’ha presentat la documentació. La
documentació tramesa d’aquesta manera ha d’arribar a l’Ajuntament dins dels 3 dies hàbils
següents a la data de justificació de la seva presentació o comunicació. Un cop transcorregut
aquest termini sense rebre-la, es tindrà per no feta l’oferta i, en cap cas, serà admesa.
Cada licitador/a només pot presentar una proposició (sobres A, B i C). Incórrer en aquest
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supòsit implica l’exclusió de la licitació.
No s’admet cap proposició presentada un cop transcorregut el termini màxim establert en
l’anunci.
Igualment, no s’admetran ofertes presentades en la qualitat de cessió a tercers, ni aquelles que
no reuneixin els requisits establerts en aquesta clàusula o que no s’ajustin als models dels
annexos d’aquest plec.
La documentació presentada fora de termini no s’admetrà sota cap concepte.




SOBRE A - Documentació Administrativa
SOBRE B – Documentació dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de
valor.
SOBRE C- Documentació dels criteris la ponderació dels quals és automàtica.

9.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138
de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti
amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud
s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
9.4 Contingut de les proposicions
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ja sigui individual o en unió temporal
amb altres. La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional de la clàusules
d’aquest plec i del plec de clàusules d’explotació, sense cap més excepció.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies compulsades
Sobre A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Aquest sobre inclourà declaració responsable que s’ajustarà al formulari adjunt (annex
I) a aquest Plec, que haurà de signar el licitador, i en la qual es posa de manifest el compliment
dels requisits per a participar en el licitació.
L’òrgan o mesa de contractació podran demanar als licitadors que presentin la totalitat o una
part dels documents justificatius quan considerin que hi has dubtes raonables sobre la
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vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del
procediment i en tot cas abans d’adjudicar el contracte.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
hauran de concórrer a la dat final de presentació d’ofertes i romandre en el moment de la
perfecció del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la
componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i
cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.
SOBRE B: DOCUMENTACIÓ relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
Memòria explicativa de gestió i funcionament del bar. El servei ha de respectar les obligacions
establertes en aquest Plec i en el Ple de prescripcions tècniques.
SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
En aquest sobre s’adjuntarà el model que s’adjunta com a annex II relatiu als criteris
d’adjudicació avaluables automàticament, que haurà de signar el licitador.

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT VALORACIÓ 65 %
Qualificació i experiència del personal adscrit:
Per cada any d’experiència en el servei de bar restauració 2,5 punts... fins a 15 punts.
Utilització de productes de proximitat:
Per cada proveïdor de productes de proximitat 5 punts...... Fins a 15 punts
Aportació d’equipament al servei: 5 punts per cada – Per petits electrodomèstics
(espremedora, liquadora, sandvitxera.... - Altres: mobiliari, estris.
Fins a 25 punts .
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Establiment de residència al municipi (mínima 1 any d’antiguitat).......5 punts.
Millora a l’alça del cànon. - Per cada 50€ de més: 1 punt Fins a 5 punts
CRITERI QUE DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR VALORACIÓ 35 %
Memòria explicativa de gestió i funcionament del bar (màxim 10 pàgines).( Fins a 35 punts)
Es valorarà tant el servei de bar en si mateix (propostes de menús, plats, funcionament, gestió...)
com la dinamització cultural de l’espai
Ponderació del criteri
concepte
Idoneïtat de la proposta en relació al
funcionament del bar
Idoneïtat de la proposta en relació a la
dinamització cultural de l’espai

puntuació màxima
25 punts
10 punts

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es produeixi
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per
resoldre aquesta igualtat:
D’acord amb l'article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació
dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels
següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.]

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants

No s'admeten variants.
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CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin una valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetre objectius establerts a continuació,
a) Si concorre una empresa licitadora es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents,
Quan el cànon que ofereix es superior en un 25% al tipus de licitació inicial.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b) Si concorren dos empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents,
Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la
de l’altre oferta.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions es igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors
absoluts.

CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de contractació

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 (LCSP).
La seva composició serà la següent,


Montserrat Mascaró Gras, que actuarà com a presidenta.
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 Gemma Vidal Carné, arquitecte municipal, com a vocal
 Jordi Vives Puig, secretari-interventor de la Corporació, com a vocal.
 Núria Martinez Toral, administrativa de la Corporació, com a secretària de la Mesa.

CLÀUSULA CATORZENA. Obertura de Proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà en acte intern el següent dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions (sempre que sigui dimecres), a les
14,30 hores, procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa
continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè el
licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació
presentada.
Posteriorment, en acte públic que tindrà lloc a l’Ajuntament de Pacs del Penedès a les 10 hores
del 5è dia hàbil següent a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa del
sobre 1, la mesa donarà compte dels licitadors admesos i els motius, en el seu cas, dels
rebutjats.
En aquest acte només s’ha d’obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables
automàticament. Desprès de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els
informes tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a
les ponderacions establertes en aquest Plec; així mateix s’ha de deixar constància documental
de totes les actuacions. Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores
poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients,
observacions que es recolliran en l’acta.
Posteriorment en acte públic, que es podrà comunicar a les empreses licitadores per via
telemàtica o a través del perfil de contractant, la Mesa donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris del sobre B i a continuació es procedirà a l’obertura dels sobre C.

A la vista de totes les valoracions la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes identificant l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva
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decisió. L’òrgan competent tindrà, alternativament, la facultat de declarar deserta la licitació
quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació.

CLÀUSULA QUINZENA. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins
del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què
fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra
la garantia provisional, si s'hagués constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
D’acord amb el que disposa l’article 107 de la LCSP, apartat 4 en relació als contractes de
concessió de serveis, el licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d’acreditar la
constitució d’una garantia de 500,00 €, en qualsevol de les formes admeses en l’article 108 de
la LCSP. L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva pel licitador que hagués
presentat la millor oferta s’haurà de fer en el mateix termini conferit per a la presentació de la
documentació prèvia a l’adjudicació, i la falta de presentació en aquest termini tindrà els
mateixos efectes. Aquesta garantia respondrà per tots els conceptes inclosos en l’article 110
de la LCSP. I no serà retornada o cancel·lada fins que hagi finalitzat el contracte i no hi hagin
desperfectes per arranjar a càrrec del contractista.
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte
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dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la proposició
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos a comptar des del primer acte
d'obertura de les proposicions.
CLÀUSULA DISSETENA Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i
candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituït.
CLÀUSULA DIVUITENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte

S’estableixen les següent condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 202 de la LCSP:
De tipus relacionat amb l’objecte del contracte:
a) El compliment de la normativa de seguretat alimentària en l’àmbit de la restauració i de les
disposicions sectorials en l’àmbit dels aliments i begudes.
b) El compliment de la normativa relativa a la venda, subministrament, consum i publicitat dels
productes de tabac.
c) El compliment de la normativa relativa a la venda de begudes alcohòliques, la seva venda, la
senyalització de les limitacions a la seva venda...
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De tipus mediambiental: el reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.
De tipus social: la utilització d’un llenguatge no sexista, en compliment del principi d’igualtat
de tracte de dones i homes.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i Obligacions de les Parts

El contractista té l’obligació de prestar el servei contractat amb subjecció estricta al present
plec de clàusules econòmico-administratives, al plec de prescripcions tècniques i a tota la
documentació complementària, la qual li serà comunicada formalment amb garantia del seu
dret a audiència prèvia, si s’escau.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexes que
en formen part que puguin ser aplicables a l’execució del pactat no eximeix el contractista de
l’obligació de complir-los.
25.1 Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i
en el pla de seguretat i salut.
e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
f. Complir amb les instruccions que rebi de l’Ajuntament.
g. Facilitar l’accés a les instal.lacions per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d’aquest plec.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'ajuntament
podrà requerir la següent informació:
 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels
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realitzats als subcontractistes.
 Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït
sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el
contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i
s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons
sigui procedent.
25.2. Termini de garantia
Es fixa el termini de garantia a la finalització de la concessió del servei
25.3 Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si
escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que resultin d'aplicació,
segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
25.4. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si
mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre
organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del
subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a això siguin
necessaris.
CLÀUSULA VINTENA. Subcontractació
Es prohibeix a l’adjudicatari, canviar la titularitat del negoci, així com cedir-lo, subarrendar-lo o
traspassar-lo. Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o d’explotació de l’establiment
(parcial o total) dona lloc a la immediata revocació de l’autorització municipal, i pèrdua de la
fiança, sense perjudici d’altres sancions que l’Ajuntament pogués posar a l’infractor.
CLÀUSULA

VINTIUENA

Successió

en

la

Persona

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
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d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article
98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per
a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
Fins l’acabament del termini de vigència de l’autorització en cas de desestiment, renúncia de
la persona autoritzada, impossibilitat sobrevinguda de dita persona de dur a terme l’activitat
que es tracti, o revocació de l’autorització per qualsevol de les causes que en poden donar
lloc, es designarà en substitució d’aquesta al licitador següent de la llista i així successivament.
CLÀUSULA

VINTIDOSENA.

Penalitats

per

Incompliment

g..3 En el supòsit que l’Ajuntament no opti per la resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les següents penalitzacions, tot d’acord amb el que estableix l’article 264 de la
LCSP, establint el següent catàleg d’incompliments i penalitats de caràcter econòmic: Les
multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest títol no
impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a l'Ajuntament, que aquest pugui
exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, si escau, per via de constrenyiment.
Infraccions lleus:
Són les infraccions imputables al concessionari que suposen deficiències en el
desenvolupament normal de la prestació del servei però que no n'afecten desfavorablement
la qualitat, la quantitat o el temps en la seva prestació, ni són degudes a actuacions doloses, ni
posen en perill persones o coses, ni redueixen la vida econòmica dels components de les
instal·lacions.
Aquest tipus d'infraccions se sancionen amb multes de fins a 50 euros per cada dia en què
persisteix la infracció.
És competent per imposar la multa l'alcalde, amb l'audiència prèvia de l'afectat, i a proposta
del tècnic municipal del servei encarregat de la inspecció del servei concedit.
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Infraccions greus:
Amb caràcter general, es consideren infraccions greus:
a) Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l'alterin greument en el volum o la
qualitat sense arribar-ne a la paralització.
b) La desobediència per part del concessionari de les disposicions de la corporació sobre la
conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del servei o la seguretat dels
usuaris.
c) La resistència del concessionari a fer reformes preceptives ordenades per la corporació.
d) Les infraccions que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels
usuaris.
e) Les que escurcin la vida útil de les instal·lacions o les obres o en menyscabin el valor
econòmic.
f) Qualsevol actuació directa del concessionari o mandatari que suposi un incompliment de les
obligacions derivades d'aquest plec o del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
g) La demora en el pagament del cànon del concessionari, en tres mesos com a mínim i sis com a
màxim.
h) La reincidència en infraccions lleus.
Aquest tipus d'infraccions se sanciona amb multes de fins a 150 euros per cada dia que
persisteixi la infracció.
Infraccions molt greus:
Són conseqüència d'actuacions doloses, comporten una realització deficient dels treballs
exigits pel servei i influeixen negativament en la vida útil de les obres o els components de les
instal·lacions, o en menyscaben el valor econòmic; també ho són les accions o omissions
culpables que ocasionen perill a persones o coses, així com perjudicis evidents als usuaris.
En qualsevol cas, es consideren infraccions molt greus les següents:
a)
b)
c)
d)

Les que provoquen pertorbacions reiterades o reincidents en el servei.
No prestar el servei de manera regular i continuada, llevat de causes de força major.
Cedir l'explotació del servei a terceres persones.
No admetre els usuaris en el gaudiment del servei, en qualsevol dels règims que recull
aquest plec, quan aquells compleixin tots els requisits necessaris.
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e)
f)
g)
h)

Reincidir en infraccions greus.
La demora en el pagament del cànon del concessionari per més de sis mesos.
Abandonar el servei.
Fer actuacions que motivin una nova intervenció del servei.

Aquest tipus d'infraccions se sancionen amb multes des de 150 € fins al màxim establert per la
normativa vigent en matèria de règim local, així com amb la resolució del contracte, de
conformitat amb la regulació del títol següent.
Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions
definides al contracte, s’imposarà una penalitat del 10% sobre el pressupost del contracte que
haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
h).4 D’acord amb el que estableix l’article 293 de la LCSP, si per causes alienes al concessionari o
bé de l’incompliment per part del mateix se’n derivés una pertorbació greu del servei i no
reparable per altres mitjans en el servei, el Consorci podrà acordar el segrest o intervenció
del mateix, prèvia audiència del concessionari, i amb el contingut establert a l’article 263 de
la LCSP.
CLÀUSULA VIGÉSITERCERA Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 294 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
Els efectes de la resolució del contracte es regiran per l’establert en l'article 295 de la LCSP
CLÀUSULA VIGESIMO QUARTA Reversió
Finalitzat el termini inicial de la concessió o bé de la pròrroga, el servei revertirà a l’Ajuntament
i el concessionari haurà d’entregar les instal·lacions en l’estat de conservació i manteniment
adequats. Un mes abans del termini de reversió, l’Ajuntament adoptarà les mesures
convenients destinades a que l’entrega dels béns es verifiqui en les condicions convingudes.
CLÀUSULA VIGESIMOCINQUENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
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 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el contractista
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment
de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la
realització de tràmits de tipus administratiu.
 Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del
contracte.
CLÀUSULA VIGESIMOSISENA . Confidencialitat i tractament de dades
h).1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als
quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció
contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany
accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de
conformitat amb lo establecido en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de
protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).
h).2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de
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què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de
la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per
aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control
del desenvolupament del contracte.
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les
següents dades:

Responsable

Ajuntament de Pacs del Penedès

Finalitat Principal

Gestió i tramitació dels contractes del sector públic

Legitimació

Compliment d’obligacions contractual

Destinataris

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la
llei. No s’ha previst cap transferència internacional de
les dades subministrades
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu
tractament a través del correu: pacs@diba.cat

Drets

CLÀUSULA VIGESIMOSETENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció
es regirà per l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les
normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que
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es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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ANNEX 1

Declaració Responsable

"En / na

, amb DNI / NIF
, en nom propi / en representació de l'empresa
. En qualitat de
, segons escriptura pública autoritzada pel
notari de
D.
, en data
i amb número de protocol
/ o document
, CIF núm.
, domiciliada a
carrer
, núm.
persona de contacte
, adreça de correu
electrònic
, telèfon núm.
. Opta a la contractació relativa a la concessió i
explotació del bar-restaurant EL CAFE DE PACS i
DECLARA RESPONSABLEMENT:


Que l’entitat que presenta té capacitat jurídica i d’obrar suficient i que compleix amb la
solvència requerida i que no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició
per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic.



Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les obligacions legals en
matèria de prevenció de riscos laborals.



Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.



Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades es comprometen a complir rigorosament la
legislació tributària, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions
financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

- Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.
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I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc I data)
(Signatura)
ANNEX II (SOBRE C)
MODEL D’OFERTA
ECONÒMICA
RELATIVA
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES

A

CRITERIS

AVALUABLES

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residència
a ......................................., al carrer.................................número............, i amb
NIF.................., declaro que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen
per poder ser adjudicatari/ària del contracte de concessió i explotació del CAFÈ DE PACS, em
comprometo (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, presentant les següent oferta de millores:
- OFERTA RELATIVA A ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
1. QUALIFICACIÓ I EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL ADSCRIT
Experiència en el servei de bar/restauració
Formació següent relacionada amb la prestació del servei:
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e-mail: pacs@diba.cat - www.pacsdelpenedes.cat

anys

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_ADM
_24022022
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: L4RUG-DP2YE-5CFDC
Data d'emissió: 25 de Febrer de 2022 a les 12:29:47
Pàgina 23 de 23

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de l'Ajuntament de Pacs del Penedès. Signat 25/02/2022 11:39

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16809338 L4RUG-DP2YE-5CFDC C70CFBBD3B4F4727A9A51F269D65E07389F6D9A9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

A J
U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

o .......................................
o .......................................
2. UTILITZACIÓ DE PRODUCTES DE PROXIMITAT
Relació de proveïdors de productes de proximitat:
o .......................................
o .......................................
3. APORTACIÓ D’EQUIPAMENTS AL SERVEI
Relació d’equipaments que s’aportaran al servei (a més de l’equipament mínim exigit en la
solvència):
o .......................................
o .......................................
4.EMPADRONAMENT A PACS DEL PENEDÈS
[ ] SI
[ ] no

5.MILLORA A L’ALÇA DEL CÀNON
Millora del cànon: Increment de .......€ cada mensualitat. (en cas d’oferir-se, mínim 50€ o
múltiple de 50€ cada mes)
I per què consti, signo aquesta oferta. (lloc i data)
Signatura”

L’ALCALDESSA,
Montserrat Mascaró Gras.
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