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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONCESSIÓ DE SERVEI

Objecte del contracte:

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS I EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC-BAR
SITUAT A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PLA D’ÒDENA

Exp. núm.: C1742021099 – 371/2021

FORMA D’ADJUDICACIÓ:

LICITACIÓ PÚBLICA

PROCEDIMENT:

OBERT

TRAMITACIÓ:

URGENT- d'acord amb els articles 119, 156 a 158 LCSP
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.
A.- Objecte
A1.- Descripció: Ús i explotació del quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla
d’Òdena.
L’espai que ocuparà el bar es detalla en el plànol i fotografies adjuntes com annex I.
La part de l’immoble que ocuparà el bar i que es posarà a disposició del concessionari
és l’actualment existent i en l’estat que es troba.
El mobiliari i els utensilis de bar pel que fa a la seva adquisició, cost i instal·lació aniran
a càrrec del concessionari.
L’Ajuntament, amb independència de les obligacions consignades a aquest plec,
conservarà la titularitat de la instal·lació l’explotació de la qual és objecte de concessió.
Descripció de l’immoble: Caseta prefabricada de 7,00 mts de longitud per 3,00 mts
d’amplada amb distribució interior que forma una zona de bar de 15,6 m2, un bany de
3,24 m2 i magatzem de 2,16 m2 de superfície útil, amb una zona annexa de possible
ocupació del domini públic de 46,34 m2.
Ubicació: Pista Poliesportiva El Pla d’Òdena
Superfície: 21 m2 de caseta i 46.34 m2 d’espai reservat a ocupació via pública (veure
annex I).
Destinació. Quiosc - Bar
A2.- Lots: No
A3.- Codi CPV (vocabulari comú de contractació pública): 55100000-1: Serveis
d’hostaleria.
B.- Dades econòmiques
B1.- Determinació del preu: cànon d’explotació
B2.- Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 1.000,00 euros
(import amb IVA, contant que es produeixi l’eventual pròrroga).
S’ha fet una estimació dels ingressos a obtenir d’acord amb els preus previstos pel
període de temps que és objecte aquest contracte.
Les despeses de subministrament de llum i d’aigua aniran a càrrec del concessionari.
B3.- Pressupost base de licitació: cànon de 250,00 euros, a pagar per l’adjudicatari.
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C.- Existència de crèdit
C1.- Aplicació pressupostària: no procedeix al tractar-se de cànon.
C2.- Expedient d’abast plurianual: No, tot i que existeix la possibilitat de

pròrroga.
D.- Termini de durada del contracte
D1.- Durada: 2 anys a comptar de l’endemà de la signatura del contracte.
D2.- Horari d’apertura:
o

Del mes de maig fins el mes d’octubre : els dies feiners de dilluns a
dijous fins a les 23:00 hores; divendres, dissabtes i vigiles de festa fins
a les 0:30 hs del dia següent; diumenges i festius fins a les 23:00 hores.

o

L’activitat podrà iniciar-se a les vuit del matí, i en tot cas haurà de
començar a les nou del matí.

o

Durant els dies de celebració de la festa del barri de Sant Pere que
organitza l’Associació de Veïns del barri durant el mes de juny, el servei
de bar haurà de romandre tancat a partir de les 20 hs del divendres que
comença la festa, fins les 24 hs del diumenge següent.

Hi ha la possibilitat de perllongar l'horari de tancament per un període de trenta minuts
la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del
diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius, sempre i quan
s’autoritzi per l’ajuntament.
El calendari o horari d’obertura pot ser modificat per adaptar-se a les mesures
sanitàries de prevenció de la COVID-19 que determinin les autoritats competents i que
l’Ajuntament comunicarà al contractista.
D2.- Possibilitat de pròrrogues i termini: La concessió podrà ésser prorrogada
anualment, per mutu acord i de forma expressa, fins un màxim de 4 anys, si cap de les
dues parts denuncia el contracte amb una antelació de 3 mesos.
E.- Variants o millores:
Sí/No: Si
Elements:
A) Millora consistent en l’organització d’activitats culturals/musicals fora de les previstes
per l’Ajuntament (mínim de 2 activitats, especificar quines)
B) Millora consistent en l’ús de productes provinents de Comerç Just i/o productes de
proximitat i Km.0 o amb certificació ecològica (mínim de 5 productes, especificar quins)

Condicions: Per ser valorades, les millores s’han d’especificar en una memòria, que
formarà part del contingut del sobre únic.
F.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1.- Forma de tramitació: per via d’urgència (no subjecte a regulació harmonitzada).
F2.- Procediment d’adjudicació: Obert
F3.- Tramitació electrònica: Sí.
F4.- Règim de publicitat: anunci de licitació al Perfil del contractant.
F5.- Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
F6.- Lloc presentació: únicament a través del sobre digital (perfil del contractant).
F7.- Informació als licitadors:
a) Els licitadors poden formular a l’òrgan de contractació els dubtes que tinguin per tal
d’elaborar les seves propostes a través del perfil del contractant, en l’apartat de dubtes
i respostes. Només es resolen els dubtes a través del perfil del contractant i amb el
procediment establert. No es responen particularment preguntes formulades
telefònicament o per correu electrònic.
b.- El termini màxim d’acceptació de les preguntes a tot tardar 4 dies naturals abans de
finalitzar el termini de lliurament de les ofertes (article 138.3 de la LCSP, en relació amb
el 119.2,b,5 TRLCAP).
G.- Solvència i classificació empresarial:
Les empreses hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i professional o
tècnica mínima presentant els següents documents:
a) Solvència professional o tècnica:
•

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs
realitzats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats o mitjançant una
declaració de l’empresari que acompanyarà la relació, expressant que
aquests serveis ha estat realment contractats i, en el seu cas, executats.

Com a requisit de solvència, el licitador haurà d’acreditar amb la realització de
serveis o treballs realitzats en el sector de l’hostaleria.
El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per a contractar amb l’Administració serà el de la finalització
del termini de presentació de les proposicions.
b) Solvència econòmica i financera.
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•
El licitador s’ha de comprometre a contractar una pòlissa
d’assegurances de conformitat amb l’establert en la lletra M, a) d’aquest
quadre de característiques, en cas de resultar adjudicatari.
Les assegurances hauran d’estar vigents durant tot el termini d’execució
del contracte.

•
En el cas de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals, o
del seu extracte, corresponents als tres darrers exercicis, degudament
acreditada per l’organisme corresponent.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran
aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
•
En el cas de persones físiques, presentació de les tres darreres
declaracions d’IRPF, degudament acreditada per l’organisme corresponent.
Per raons justificades, es podrà també acreditar per qualsevol dels mitjans
previstos a l'article 87 de la LCSP.
No obstant això, la mesa de contractació comprovarà d’ofici en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades si el proposat adjudicatari està inscrit. Si
efectivament està inscrit, comprovarà que està degudament constituït, que el signatari
de la proposició té el poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no
està incurs la prohibició de contractar.
L’anterior comprovació d’ofici dels requisits de capacitat i solvència implica que el
licitador proposat com a adjudicatari només ha d’aportar la documentació que no consti
als mencionats registres oficials.
Classificació.
Atesa la tipologia d’aquest contracte, per contractar no s’exigirà que l’empresari disposi
de classificació.
H.- Criteris d’adjudicació
H1.- Criteris: Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica relacionat amb la
millor relació qualitat-preu.
H2.- Ponderació/puntuació:

Augment del preu del cànon a pagar a
l’Ajuntament
- Millora consistent en l’organització d’activitats
culturals/musicals fora de les previstes per
l’Ajuntament (mínim de 2 activitats, especificar
quines)

Puntuació màxima (100
punts)
Fins a 50 punts*

25 punts

- Millora consistent en l’ús de productes provinents
de Comerç Just i/o productes de proximitat i Km.0 o
amb certificació ecològica (mínim de 5 productes,
especificar quins)

25 punts

* Es valorarà segons la següent fórmula:
Puntuació = (cànon ofert/ cànon més elevat) x 50 punts
I.- Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament normals
No aplicable.
J.- Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries: No.
K.- Garantia provisional: No s’exigeix.
L.- Garantia definitiva: S’eximeix, degut a la naturalesa de l’objecte del contracte i
L’obligatorietat de contractar una pòlissa d’assegurances per responsabilitat
civil
M.- Condicions especials d’execució: Sí:
a.- El contractista ha de disposar d’una assegurança la responsabilitat civil amb la
següent cobertura:
- Per sinistre 300.000,00 €
- Per víctima 150.000,00 €
S’ha de presentar a l’Ajuntament la pòlissa i el justificant de pagament del rebut
b.- Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada.
c.- Afavorir la formació en el lloc de treball.
d.- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
e.- Adoptar mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
f.- Adoptar mesures ambiental i de consum responsable
g.- Pla de neteja i desinfecció - mesures per a la prevenció del Covid-19
N.- Modificació del contracte prevista: No.
O.- Cessió del contracte: No s'admet.
P.- Subcontractació: No s'admet.
Q.- Revisió de preus: No es preveu.
R.- Termini de garantia: No es preveu.
S.- Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries: No aplicable.
T.- Programa de treball: No aplicable.
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U.- Requisits del personal que desenvolupi el servei:

- Formació en matèria d’higiene alimentària o tenir el carnet de manipulació
d’aliments. Pel que fa a la formació, caldrà 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.
V.- Responsable del contracte: El Regidor de l’àrea d’esports de l'Ajuntament.

I.- DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1.- L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat
A del quadre de característiques.
1.2.- Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del
quadre de característiques. En cas que el contracte no es divideixi en lots es justifica
degudament els motius.
1.3.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1.- El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en
l’apartat B.1 del quadre de característiques.
3.2.- El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3.- El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre
de característiques.
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el que s’assenyala en
l’apartat B.4 del quadre de característiques.
3.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes
les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.5.- S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest
crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
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Quarta. Termini de durada del contracte

4.1.- El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D
del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són
els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots
aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
4.2.- El contracte es pot prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, llevat que en el
plec que regeixi el contracte se n’estableixi un de superior. Queden exceptuats de
l’obligació de preavís els contractes amb una durada inferior a dos mesos. En cap cas
no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
Cinquena. Règim jurídic del contracte

5.1.- Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà per
l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, seran d'aplicació el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, la Llei33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques; i 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; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat. Quant als seus efectes i extinció es regirà per les
Normes de Dret privat. L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent
el coneixement de les qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i
adjudicació d'aquest contracte. L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts.
5.2.- El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
5.3.- En cas de contradicció entre els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
els Plecs de Prescripcions Tècniques, prevaldran els primers.
Sisena. Admissió de variants
S’admeten variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques,
amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi
preveuen.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són
els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

8.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
8.2.- Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuen per mitjans electrònics a
través d’un sistema de notificació electrònic, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’envien els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en la declaració responsable o en el Document europeu únic de
contractació (DEUC), d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec.
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s, indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició, ha/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç
que s’envia a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es
permet accedir a dita notificació amb certificat digital.
Els terminis a comptar des de la notificació es computen des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des
de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
8.3.- D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=%C3%B2dena&reqCode=viewDetail&idCap=3754038
Aquesta subscripció permet rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzen mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i
l’hora de publicació de la informació publicada, també es publica informació relativa
tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer «clic» en
l’apartat «Perfil de licitador» de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.
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També s’indica que a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública els
interessats tenen a la seva disposició una «guia del licitador».
8.4.- Certificats digitals:

És suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de
signatura electrònica admesa per a la signatura del Document europeu únic de
contractació (DEUC) i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’accepten els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que «una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres». Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament,
la Comissió posa a disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació
relativa a les llistes de confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de
certificació qualificats a admetre.
Novena. Aptitud per contractar
9.1.- Només poden participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
a.- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
b.- No estiguin incurses en cap prohibició de contractar, d'acord amb les
circumstàncies recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;
c.- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec;
d.- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
e.- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació
dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i l’absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
9.2.- La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. L’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils pertinents i les
declaracions i certificats corresponents per a cada Estat membre.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de
Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti
de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a
221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article
68 de la LCSP.
9.3.- També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4.- La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
9.5.- Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt
de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que
es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.6.- Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o
hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del
procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. Els òrgans de
contractació han de prendre mesures per garantir aquest no falsejament de
la competència, d’acord amb el que preveu l’article 70 de la LCSP.

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

Desena. Solvència de les empreses licitadores
És la que s’estableix en l’apartat G del quadre de característiques.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
D’acord amb els articles 119 i 156.6 de la LCSP, les empreses interessades a prendre
part en aquest procediment han de presentar la proposició i la documentació exigible
dins el termini establert a l’apartat F5 del quadre de característiques a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de contractant, el qual
finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat
(és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
Si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil
següent. Al perfil de contractant es publicarà la data final de termini de presentació de
proposicions.
Tota la documentació necessària per presentar l’oferta estarà disponible per mitjans
electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant.
11.1.- Lots
Si s’estableix els lots en què es divideix l’objecte del contracte en l’apartat A2 del
quadre de característiques, aquest plec indica expressament que les empreses
únicament poden participar en un dels lots en què es divideix l’objecte del contracte
amb l'objectiu de facilitar un major accés a la contractació pública a les petites i
mitjanes empreses.
Com a conseqüència de que alguna empresa presenti l’oferta a un número de lots
superior al que es permet, s’estableix l’exclusió de totes les ofertes presentades pel
mateix licitador.
11.2.- Sobre digital
L’oferta es lliurarà en un ÚNIC sobre digital, on s’inclouran l’annex III, el IV i
eventualment el V. En cas d’oferir millores, s’haurà d’incloure també la corresponent
memòria, especificant-les.
Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de
característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes el
sobre digital, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació i en l’apartat
F5 del quadre de característiques, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a
l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=%C3%B2dena&reqCode=viewDetail&idCap=3754038
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
L’adreça electrònica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que serà l’emprada per enviar correus electrònics relacionats
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, ha de ser la mateixa que la que designin per a rebre
els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant notificació electrònica.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demana a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’inicia el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es pot demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
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clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir
del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que
impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les
proposicions, l’òrgan de contractació ha d’ampliar el termini de presentació de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A aquests efectes s’ha de publicar
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicar el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.
Existeix material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
11.3.- Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne la petjada electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les petjades
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
11.4.- Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
PDF.
11.5.- D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.6.- Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i la resta documentació
complementària, així com demanar aclariments, a través del procediment a què es fa
referència en l’apartat F7 del quadre de característiques.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan.
El plec estableix que les respostes a les sol·licituds d’aclariments tenen caràcter
vinculant.
11.7.- Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
11.8.- Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en Unió Temporal d’Empreses amb d’altres si ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
11.9.- Contingut del sobre digital
a.- Declaració responsable
La declaració s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a Annex III.
Alternativament, s’admet la presentació del Document europeu únic de contractació
(DEUC).
Les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta amb d’altres, han de
presentar, juntament amb aquesta declaració per a cada empresa que concorri
conjuntament, un document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la
participació de cadascuna d’elles i el compromís de constituir-se formalment en una
unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte (Annex V).
b.- Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica
La proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica s’ha de formular
conforme al model que s’adjunta com a Annex IV a aquest plec i d’acord amb la
plantilla que a tal efecte es troba a l’eina de Sobre Digital aportant la documentació que
es consideri necessària per tal de justificar els criteris de:
- Memòria/projecte amb descripció detallada de l’activitat cultural/musical fora de les
previstes per l’Ajuntament (mínim 2 activitats), si s’escau.
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- Memòria/projecte amb descripció detallada de la relació de productes
provinents de Comerç Just i/o productes de proximitat i Km.0 o amb
certificació ecològica, si s’escau (mínim 5 productes).

No s’accepten les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
c.- Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de
característiques.
11.10.- A través de l’eina de Sobre Digital les empreses han de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de
l’oferta, atès que aquest document conté les petjades electròniques de tots els
documents que la composen.
11.11.- Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de
totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha
o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable
Annex 1.
11.12.- No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa.
Dotzena. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà integrada de la forma següent:
Sra. Maria Sayavera Seuba, Alcaldessa, que actuarà com a Presidenta.
Sra. Celsa Pérez Gil, Vocal, Secretària-Interventora municipal.
Sr. Antonio Pujadó Estany, funcionari municipal de l’àrea de serveis econòmics i
recursos humans.
Sra. Fina Tomàs Tort, funcionària municipal de l’àrea de serveis a les persones.
Sr. Jordi Corominas Rovira, enginyer municipal.
Actuarà com a secretària de la mesa la Sra. Quima Rico Santano, funcionària
municipal de l’àrea de secretaria.
La Mesa resta vàlidament constituïda amb l’assistència mínima de tres membres.
Suplirà a la Presidenta de la mesa, l’Alcalde/essa accidental.
Davant la impossibilitat acreditada d’assistència d’algun dels membres de la Mesa,
l’Alcaldessa o l’Alcalde/essa accidental pot designar-ne els substituts.
Tretzena. Comitè d’experts
No és aplicable en aquesta licitació.
Catorzena. Criteris d'adjudicació i valoració d'ofertes

14.1.- Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
14.2.- Pràctica de la valoració de les ofertes
Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, la mesa de contractació
procedirà a l’examen de les mateixes en el dia i hora que consti al perfil del contractant.
En aquesta sessió es procedirà a l’obertura del sobre únic i es qualificarà la
documentació continguda en aquest.
La mesa de contractació examinarà en primer lloc el contingut de la declaració
responsable o el document europeu únic de contractació.
La presentació de declaracions responsables sobre compliment dels requisits de
participació pot ser objecte d’esmena pels licitadors, a requeriment dels serveis
dependents de l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, quan no s’hagués
presentat o no en sigui correcta la declaració presentada. S’ha de realitzar l’esmena en
el termini de tres dies, a partir de l’endemà de la notificació electrònica del requeriment
d’esmena. Si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució
prèvia que ha de ser dictada.
En segon lloc, es procedirà a l'examen del contingut dels criteris d’adjudicació
automàtics.
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la mesa ha de procedir a:
1r. Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments
del plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n. Atesa la valoració dels criteris automàtics, la Mesa de Contractació proposarà al
licitador que hagi obtingut la millor puntuació.
3r. Podrà comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades si
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per
formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la
classificació corresponent i que no està incursa en cap prohibició per contractar.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del
sobre, són susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trentanovena.
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, s’han de publicar en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al
procediment d’adjudicació.
14.3.- Subhasta electrònica
No es preveu.
14.4.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Segons estableix l’article 149 de la LCSP, es procedeix a determinar els paràmetres
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objectius en virtut dels quals s’apreciarà que la proposició no pot ser
complerta com a conseqüència de la inclusió de proposicions amb valors
desproporcionats o anormals.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en
l’apartat I del quadre de característiques.

En quant al criteri de disminució del preu de licitació: s’utilitzaran els criteris de
l’article 85 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, amb les següents especificitats. Les
ofertes es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries quan:
a) Concorri un únic licitador, i la seva proposició sigui inferior al pressupost base
de licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
c) Concorrin tres licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades. No obstant
això, s’exclourà del còmput de dita mitjana l’oferta més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades. No obstant
això, si entre elles existeixin proposicions que siguin superiors a aquesta
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les proposicions que no es trobin en el supòsit indicat. En
tot cas, si el número de les restants proposicions és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres proposicions de menor quantia.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o
anormal, s’atorgarà un termini de tres dies al licitador que l’hagi presentat perquè
justifiqui la valoració de la proposició i precisi les condicions de la mateixa. Es tramitarà
el procediment que estableix l’article 149 de la LCSP.
Quinzena. Classificació de les ofertes i documentació prèvia a l’adjudicació
15.1.- Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació, o l'òrgan de contractació
si no s'ha constituït la mesa, les classifica per ordre decreixent i, posteriorment, tramet
a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació corresponent.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa té en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
15.2.- Si la mesa de contractació, o l'òrgan de contractació si no s'ha constituït la mesa,
té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació, en
el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat
Catalana de la Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment
sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i en donarà compte a l’òrgan de contractació.
La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de contractació.

15.3.- 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 pot apartarse’n sempre que motivi la seva decisió.
15.4.- La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades acredita
l’aptitud, i la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. El certificat de la
inscripció corresponent l’obtindran directament els serveis de l’òrgan de contractació.
En cas de no estar inscrit, el licitador proposat haurà d’aportar la documentació
acreditativa de la seva aptitud per contractar.
El licitador que hagi estat objecte de la "Proposta preliminar d'adjudicació" serà requerit
per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en el qual rebi la
notificació, per presentar la documentació necessària:
Si escau, acreditació de la constitució de la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de compliment dels requisits previs: de conformitat amb art.
150.2 de la LCSP, se li podrà requerir la presentació de la documentació acreditativa
dels requisits que va declarar posseir mitjançant la declaració responsable (o DEUC)
presentada en el sobre A, els quals no constin en Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades o òrgan anàleg de la Comunitat Autònoma, a tal efecte se li
podrà requerir la següent documentació:
A.- CAPACITAT
Empresari individual: Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat,
passaport o document equivalent.
Persones jurídiques:
- Fotocòpia compulsada del DNI del signant de la proposició.
- Escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre
Mercantil, que li sigui aplicable.
- Fotocòpia de la Targeta de Codi d'Identificació Fiscal (CIF), degudament
compulsada.
Empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea:
- Certificació d'inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de
l'Estat on estiguin establerts, o declaració jurada o certificat, als termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries
d'aplicació.
Empreses no comunitàries:
- Informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent
(o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual arreli el domicili de
l'empresa) relatiu a la seva capacitat d'obrar.
- Informe de la Missió Diplomàtica Permanent espanyola que l'Estat de
procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació
d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma
substancialment anàloga.
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Les empreses estrangeres (tant les comunitàries com les no comunitàries)
presentaran la seva documentació traduïda de forma oficial al castellà o al
català.
B.- PODERS

Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti d’una Societat o Persona
jurídica, s'haurà d'acompanyar Poder bastant per representar a la Persona o
Entitat en nom de la qual actuarà davant de l'Administració.
La mera presentació del Poder equival a una declaració expressa de l'apoderat
que el poder es troba en vigor.
C.-VALIDACIÓ
No serà necessari que els poders als que es refereix l'apartat anterior es validin
prèviament pel Secretari General de la Corporació, Notari o lletrat en exercici si
la la mesa de contractació comprovés al RELI, d’ofici, si el representant de
l’empresa ostenta poder bastant per a representar a l’empresa licitadora,
segons l’article 159.4,f),3er de la LCSP.
D.- ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÉCNICA:
Documentació al·ludida a l’apartat G del quadre de característiques.
El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per a contractar amb l’Administració serà el de la finalització
del termini de presentació de les proposicions.
A més, se li podrà requerir al licitador per presentar la documentació
prevista a l'article 150.2 de la LCSP, entre la qual es troba:
- La justificació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i
envers la Seguretat Social en la forma i abast prevista als articles 13 a 15
del RD 1098/2001, incloent el relatiu a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
Pel que respecta a l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l'entitat local, aquesta serà comprovada d'ofici pel
propi Ajuntament mitjançant Informe emès pel seu Tresorer, i que serà unit a
l'expedient.
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun d’aquests Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP. En aquest supòsit es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes.

Setzena. Garantia definitiva
En el procediment obert simplificat sumari no es requereix la constitució d’una garantia
definitiva, d’acord amb l’article 159.6.f) de la LCSP, i s’indica en l’apartat L del quadre
de característiques.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publica en el perfil de contractant.
Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1.- Un cop acreditada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de tres dies hàbils a comptar de la
proposta d’adjudicació de la mesa.
La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publica en el perfil de contractant.
18.2.- La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 8 dies, indicant el termini en què s’ha de procedir a la
formalització del contracte.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
D’acord amb l’article 153 de la LCSP, el contracte s’ha de formalitzar en document
administratiu dins el termini de 8 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació definitiva i aquest document és títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic. No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, i són a càrrec seu les despeses corresponents.
Si l'adjudicatari és una UTE, dins del mateix termini i anteriorment a la firma del
contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució de la mateixa.
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre del
termini assenyalat, aquest es podrà resoldre amb pèrdua de la fiança i indemnització
dels danys i perjudicis ocasionats, podent-se adjudicar al licitador o licitadors següents
a aquell, per ordre de les seves ofertes, comptant amb la conformitat del nou
adjudicatari.
La formalització dels contracte es publicarà, juntament amb el corresponent contracte,
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en el perfil del contractant.

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de
característiques.
El plec estableix penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials.
Vint-i-unena. Execució del contracte
Aquest aspecte es troba desenvolupat al plec de prescripcions tècniques.
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de
treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T
del quadre de característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte
successiu.
Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte, es designa en l’apartat V del quadre de característiques una persona
responsable del contracte que exerceix les funcions de supervisar-ne l’execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li
atribueixin.
En els contractes de serveis que impliquin el desenvolupament o manteniment
d’aplicacions informàtiques, l’objecte dels quals es defineixi per referència a
components de prestació del servei, el responsable del contracte ha d’adoptar les
mesures a què es refereix l’article 308.3 de la LCSP.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant
expedient contradictori que inclou necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
Vint-i-sisena. Prerrogatives de l’Administració
De conformitat amb l'article 190 de la LCSP, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té la prerrogativa
d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució,
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb
els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes
facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de contractació a
inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el contractista
desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i les seves
condicions tècniques siguin determinants per al desenvolupament de les prestacions
objecte del contracte. En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de justificar de
manera expressa i detallada en l’expedient administratiu.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració s'han d'ajustar al procediment
establert en l’article 191 de la LCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en
l’exercici de les prerrogatives esmentades posen fi a la via administrativa i són
executius immediatament.
Vint-i-setena. Modificació del contracte
27.1.- Sense perjudici dels supòsits que preveu la LCSP respecte a la successió en la
persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del termini
d’execució, els contractes administratius només es poden modificar per raons d’interès
públic en els casos i en la forma que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
27.2.- Modificacions previstes en aquest Plec: No s’escau.
27.3.- Modificacions no previstes
Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o que,
tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article 204, només es poden
efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits establerts a l'article 205
de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i
amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acorda
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resol d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
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27.4.- Les modificacions del contracte s'han de formalitzar de conformitat
amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena
d’aquest plec.

27.5.- L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions
de l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin
amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, s'han de publicar en el perfil de
contractant.
Vint-i-vuitena. Suspensió del contracte

El contracte pot ésser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior
a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i els perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només pot comprendre els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
V.DISPOSICIONS
RELATIVES
A
LA
SUCCESSIÓ,
CESSIÓ,
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

LA

Vint-i-novena. Successió i cessió del contracte
29.1.- Successió en la persona del contractista:
Són d'aplicació els supòsits de successió del contractista establerts a l'article 98 de la
LCSP.
29.2.- Cessió del contracte:
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, en cas que així es prevegi en l’apartat O del
quadre de característiques.
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es poden cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o
personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de
la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, aquest
plecs es remet a l’exigència dels requisits establerts a l'article 214.2 de la LCSP.

El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent (art. 214.3 LCSP).
Trentena. Subcontractació
30.1.- L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P
del quadre de característiques.
30.2.- Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin
a allò indicat en l’oferta, aquests no es poden subscriure fins que transcorrin vint dies a
comptar de la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a
què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat
o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de
mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva
oposició.
Si s’opta per establir aquesta clàusula, d’acord amb el Reglament d’execució (UE)
2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el formulari
normalitzat del document europeu únic de contractació, les empreses licitadores han
d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la
informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador
econòmic i els seus representants) i en la part III (informació relativa als motius
d’exclusió) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst
subcontractar.
Així mateix, en aquest plec s’indica que les empreses licitadores que tinguin previst
subcontractar, a més d’haver de facilitar la informació prevista en les parts del DEUC
esmentades per cadascuna de les empreses subcontractistes, també han de facilitar
en aquest moment la informació que requereix la part IV del DEUC relativa als criteris
de selecció).
30.3.- D'acord amb l'article 215.2.b) de la LCSP, l’empresa contractista ha de
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l'adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, la intenció de subscriure subcontractes, i
ha d'assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les
dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha
d'acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar.
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
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En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per
realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació
d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud.

L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament
després de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per
atendre una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es
justifica suficientment.

30.4.- La subscripció de subcontractes resta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
30.5.- La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215
de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud
de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l’execució del contracte, les conseqüències previstes a l'article 215.3.a) de la LCSP,
que es s'incorpora expressament en aquest plec.
30.6.- Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant
l’Administració, d’acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives
particulars o document, descriptiu, i amb els termes del contracte, inclòs el compliment
de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix l’article
201.
El coneixement que tingui l’Administració dels subcontractes subscrits en virtut de les
comunicacions a què es refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 2 d’aquest article, o
l’autorització que atorgui en el supòsit que preveu la lletra d) de l’apartat esmentat, no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’article 71.
El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació,
d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles
215 a 217 tenen en tot cas naturalesa privada.
Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els
subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels subcontractes.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. D’acord amb la
Disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP, el plec de clàusules administratives
preveu que s’efectuïn pagaments directes als subcontractistes, sempre que es
compleixin les condicions que estableix l’article 215.

30.7.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració ha de comprovar el compliment estricte dels pagaments que els
contractistes adjudicataris dels contractes públics, qualificats com a tals a l’article 12
LCSP, han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin.
En aquest cas, els contractistes adjudicataris han de remetre a l’ens públic contractant,
quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes o subministradors
que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb
aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que
guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, han d’aportar, a
sol·licitud de l’ens públic contractant, el justificant de compliment dels pagaments a
aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment
establerts a l’article 216 i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en allò que li sigui
aplicable.
Aquestes obligacions, que en tot cas s’inclouen en els anuncis de licitació i en els
corresponents plecs de condicions o en els contractes, es consideren condicions
especials d’execució, l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències que
preveu l’ordenament jurídic, ha de permetre la imposició de les penalitats que a aquest
efecte continguin els plecs, que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
Trenta-unena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre
de característiques.
VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-dosena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitza conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, sense perjudici del que preveu l’article
315.1 de la LCSP pel que fa a contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració
íntegra de projectes d’obres.
Trenta-tresena. Termini de garantia
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i
comença a computar a partir de la recepció dels serveis.
Trenta-quatrena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les que s'estableixen a l'article 211 de la LCSP,
amb caràcter general, i quan sigui d'aplicació, també l'article 245 (causes de resolució
dels contractes d'obres), l'article 306 (causes de resolució del contracte de
subministrament), l'article 313 (causa de resolució dels contractes de serveis).
L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixen en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
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Cal tenir en compte que la LCSP no preveu la possibilitat d’establir en els
plecs altres causes de resolució dels contractes diferents de les previstes a
la Llei.
En tots els casos, la resolució del contracte s'efectua d'acord amb el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del

RGLCAP.
VII.- RECURSOS I RÈGIM D'INVALIDESA
Trenta-cinquena. Règim de recursos
39.1.- Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu
ordinari potestatiu de reposició davant l'alcalde/essa, d’acord amb el que estableix la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
39.2.- Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Trenta-sisena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
Òdena, 10 de juny de 2021
L’Alcaldessa,

Maria Sayavera Seuba

ANNEX I: PLÀNOL I SUPERFICIES
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ANNEX II : INVENTARI
•

Xarxa de sanejament

•

Escomesa i instal·lació elèctrica interior amb punts de llum amb les
corresponents llumeneres

•

Endolls amb mecanismes de color blanc

•

Quadre de comandament i control de la instal·lació elèctrica

•

Escomesa d’aigua i distribució interior a la zona de l’aigüera del bar i al wc i
rentamans.

•

1 bancada de 3.61 mts de longitud per 0,62 mts d’amplada amb amb moble
baix a la part inferior.

•

1 aigüera d’acer inoxidable de 80 cm d’ample amb aixeta monocomandament
amb connexió d’aigua calenta i freda

•

1 termo elèctric
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ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE

"En .................................................................., amb DNI ......................... en
nom
propi
o
en
representació
de
l'empresa
......................................................., amb CIF............................, manifesta la seva
voluntat de participar en el obert simplificat sumari convocat per a la concessió de l’ús
i explotació del quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena. Exp.
C1742021099 – 371/2021.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració, i que les dades indicades en aquesta declaració són exactes:
1.- Que coneix els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que serveixen de base al contracte i que els accepta incondicionalment.
2.- Que la persona que firma la proposta té poder bastant per representar l'empresa en
aquest procediment de contractació.
3.- Que l'empresa a la qual represento, compleix amb les condicions establertes
legalment en la LCSP per contractar amb l'Ajuntament d’Òdena, ostentant plena
capacitat jurídica i d'obrar.
4.- Que l'empresa que represento, no incorre en cap de les prohibicions per contractar,
assenyalades a l'article 71 de la LCSP.
5.- Que la mercantil a la qual represento, té un objecte social o àmbit d'activitat en el
qual està comprès inequívocament l'objecte del present contracte, sent el mateix
.................... segons consta als estatuts de l'empresa de data ................, inscrits en el
Registre Mercantil.
6.- Que la mercantil a la qual represento, es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries davant l'Estat, Comunitat Autònoma i Ajuntament d’Òdena i
davant la Tresoreria de la Seguretat Social.
7.- Que la mercantil a la qual represento, compleix els requisits de solvència econòmica
i tècnica exigits en els plecs.
8.- Que es presenta a la present licitació en UTE amb les següents mercantils:
....................................
9.- Que l’adreça de correu electrònic “habilitat” on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions electròniques és:

Correu electrònic on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament
(1 única adreça de correu electrònic):
Telèfon mòbil on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament
(1 únic número de telèfon):

nom@domini

NIF/NIE/CIF/Passaport de la persona autoritzada:

Nom persona autoritzada:

10.- En el cas que s'exigeixin mitjans personals o materials, declara el compromís
d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que en el mateix
es contemplen.
11.- En el supòsit que el licitador sigui estranger, es compromet a 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 en el seu cas, al fòrum jurisdiccional estranger que li pogués correspondre.
12.- Que si / no (ratlli el que no procedeixi) està inscrita en el Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), i tota la documentació que
hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
13.- En el cas que la seva proposició resulti més avantatjosa presentarà, prèviament a
l'adjudicació del contracte, els documents que s'assenyalen en els plecs, en cas que no
constin en els registres electrònics d’empreses licitadores.
14.- En el supòsit que l’oferta la presenti una unió temporal d’empresaris, aquesta
declaració s’acompanya del compromís de constitució de la unió (annex 3), signat per
tots els participants.
(Data i signatura del licitador)."
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ANNEX IV: MODEL DE PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
La proposició es realitzarà conforme al model següent:

En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en
representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________,
assabentat de la convocatòria d’oferta per a la concessió de l’ús i explotació del
quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena, procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat en el Perfil
de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i
l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a terme
l’objecte del contracte pagant un cànon de:
________________________________________________________________
euros. (indicar en xifres i lletres)

Respecte als següents criteris, s’ofereix:
•

Organització d’activitats culturals/musicals fora de les previstes per l’Ajuntament
(mínim 2 activitats, especificar quines en memòria annexa)

Sí l’ofereix.
No l’ofereix.
•

Productes provinents de Comerç Just i/o productes de proximitat i Km.0 o amb
certificació ecològica (mínim 5 productes, especificar quins en memòria annexa)

Sí l’ofereix.
No l’ofereix.

____________, ___ de/d’ ________ de 20__.
Signatura del licitador

ANNEX V: MODEL
D’EMPRESES (UTE)

DE

DECLARACIÓ

CONSTITUCIÓ

UNIÓ

TEMPORAL

El/la senyor/a ..................................................................... amb DNI núm. ....................
en representació de l’empresa ................................................................... amb NIF
.............................;
El/la senyor/a ....................................................................... amb DNI núm.
..................... en representació l’empresa ...................................................................
amb NIF ...................................; *¹
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte
el
servei
“...............................................................................................................”,
amb
el
següent percentatge de participació del preu en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................ *¹
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d)
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................; adreça de correu electrònic per rebre comunicacions (@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses)

*¹ Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE
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ANNEX VI: REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA

1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del
personal que, acredita els requisits de titulació i experiència exigits en els
plecs, forma part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte,
sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del compliment d’aquells
requisits.
L’empresa contractista ha de procurar que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que
les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, per
tal de no alterar el bon funcionament del servei. Qualsevol variació de l'equip de treball
ha d'ésser comunicada a l’Administració.
2.- En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumeix la negociació i el
pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les
substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals
en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos
laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es
deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.

3.- L’empresa contractista ha de vetllar especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte
del contracte.
4.- L’empresa contractista resta obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar
els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de
l’empresa contractista ocupa espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats
públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta
obligació. En l’expedient ha de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a
l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives.
5.- L’empresa contractista ha de designar, almenys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que té les obligacions següents:
- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, i canalitzar,
d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip de treball
adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les
qüestions derivades de l’execució del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i les instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball
de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal
al lloc de treball.

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

