Ajuntament
EL BRUC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR–RESTAURANT AMB CUINA AMB SISTEMA DE COCCIÓ,
DE L’EDIFICI DENOMINAT CASAL FAMILIAR D’ EL BRUC.

CLÀUSULA 1a.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.-El present contracte té per objecte la concessió demanial de l’explotació del servei de bar– restaurant
amb sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal Familiar del municipi d’ El Bruc ubicat al carrer
Parròquia s/n i que consta a l’ inventari municipal de béns i drets (Fitxa núm. 25000748).
2.-Les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat del bar-restaurant objecte d’aquesta concessió, ocupen
una superfície construïda de 112,53 m2, dins els 1.302,39 m2 de total superfície de l’edifici.
3.-El local disposa de la infraestructura i serveis bàsics necessaris per a un correcte funcionament per a
poder realitzar el servei de bar-restaurant amb cuina amb sistema de cocció a gas ( annex 2), de
conformitat amb l’ús establert a la clàusula primera i d’acord amb la distribució establerta en el plano
(annex 1).
4.-S’exclou d’aquesta concessió la Sala Polivalent annexa a l’edifici del Casal.

CLÀUSULA 2a. PROCEDIMENT I FORMA D’ ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària, i es regirà pel present Plec de
clàusules; per les disposicions d’aplicació general i els articles bàsics de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la seva normativa
reglamentària de desenvolupament.

CLÀUSULA 3a. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
Aquest contracte té naturalesa de concessió demanial tal com preveu l’article 59 i següents del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

CLÀUSULA 4a. DURADA DE LA CONCESSIÓ
1.-La durada de la concessió és de TRES ANYS, a comptar des de la data de formalització del
corresponent contracte administratiu.
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2.-No obstant això, el contracte podrà ser objecte de pròrroga anual expressa, fins a un màxim de dues
pròrrogues, amb vigència màxima total del contracte de CINC ANYS.

CLÀUSULA 5a. CÀNON A SATISFER A L’ADMINISTRACIÓ
1.-El cànon mínim de la concessió anual, susceptible de presentar millor oferta a l’alça per part dels
licitadors, es fixa en la quantitat mínima de 3.600,00 euros anuals (equivalents a 300,00
euros/mensuals).
2.-El cànon es farà efectiu per l’adjudicatari mensualment, dins dels primers 10 dies de cada període
mensual de vigència del contracte i es començarà a satisfer a partir de la data de la signatura del
contracte d’adjudicació del servei.
3.-El cànon, si s’escau, s’actualitzarà anualment segons l’Índex General de Preus al Consum (IPC) que
correspongui, un cop transcorregut el primer any de vigència de la concessió i així per als anys successius.
4.- Alhora, el concessionari haurà d’abonar com a cost variable el corresponent al consum elèctric, que es
calcularà en base al consum elèctric real d’acord amb el mesurador de consum instal·lat i que haurà de
liquidar trimestralment a l’Ajuntament, a raó de 0,20 cèntims d’euro/kW/hora, a trimestre vençut.

CLÀUSULA 6a. ENTREGA DEL LOCAL OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
1.-L’Ajuntament d’El Bruc entregarà a l’adjudicatari l’espai de bar-restaurant del Casal Familiar , d’acord
amb les condicions actuals i millores executades per aquest Ajuntament, del qual s’estima un valor del bé
afectat de 42.000 euros, segons informe l’ arquitecte municipal de data 20.04.2016.
2.-L’aforament màxim del local és de 50 persones. S’adjunta com a Annex núm. 1 el plànol corresponent
amb detall de l’espai bar-restaurant en concessió.
Les millores en equipament quedaran en benefici de la instal·lació transcorregut el període de la
concessió.
En acabar el servei caldrà recollir tot el mobiliari.
CLÀUSULA 7a. ACTUACIONS EN EL LOCAL OBJECTE DE LA CONCESSIÓ
1.-El local disposa de la infraestructura i serveis bàsics necessaris per a un correcte funcionament per a
poder realitzar el servei de Bar- restaurant amb cuina amb sistema de cocció, de conformitat amb l’ús
establert a la clàusula primera i d’acord amb la distribució establerta en el plànol (annex núm. 1).
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2.-El concessionari pot proposar canvis, al seu càrrec, sempre i quan les intervencions no modifiquin
elements estructurals ni pugui afectar als criteris estètics actuals. Ha de presentar la proposta per escrit
als Serveis Tècnics municipals i en cas que es valori favorablement sol·licitar la corresponent llicència
urbanística i liquidar la taxa i impost associats.

3.-Qualsevol modificació dels serveis existents o noves contractacions de serveis aniran a càrrec de
l’adjudicatari i hauran de ser autoritzades prèviament per l’Ajuntament, i posteriorment s’haurà d’acreditar
documentalment les legalitzacions oportunes, d’acord amb la normativa vigent.

CLÀUSULA 8a. LÍMITS DEL CONTRACTE
L’adjudicatari podrà utilitzar l’espai objecte del contracte amb l’única finalitat d’oferir al públic el servei de
bar - restaurant , conforme a les prescripcions i limitacions assenyalades en aquest Plec.

CLÀUSULA 9a. ÀMBITS DEL CONTRACTE
1.-L’adjudicatari haurà de completar el bar-restaurant amb tots els mobles i útils necessaris pel seu
funcionament, que no seran objecte de reversió. Serà a càrrec del concessionari la seva conservació,
manteniment i, si s’escau, la seva reposició, durant la vigència de la concessió.
2.-Aquest mobiliari i estris a completar, consistirà entre d’altres elements, en taules, cadires, maquinària
diversa (cafetera, rentavaixelles, frigorífic...), parament, vaixella, utillatge... i qualsevol altre element que
sigui necessari pel correcte funcionament objecte del contracte.
3.-L’Ajuntament posa a disposició de l’adjudicatari, a més dels espais definits en el plànol, el següent
mobiliari que és propietat de l’Ajuntament ( S’adjunta com a Annex 2 inventari detallat + fotografies de
l’estat de conservació) :



Cuina amb sistema de cocció de gas de 6 fogons, amb la seva instal·lació de GLP i una potència
nominal de 14,25kw de gas i 5kw elèctrics.
Instal·lació elèctrica i d’enllumenat dels diferents espais:
o Cuina amb el seu magatzem,
o Espai de Barra i la sala Bar-Restaurant,
o Serveis sanitaris i vestíbul.

CLÀUSULA 10a. HORARI DE FUNCIONAMENT
1.-El concessionari és el responsable de l’obertura i del tancament del local dins de l’horari ordinari que es
detalla i que s’haurà de complir estrictament:



De dilluns a divendres i diumenges:
Dissabtes:
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Un dia de descans setmanal, vigílies de festius, festius i vacances: s’aprovarà, en tot cas, per
l’Ajuntament, a proposta de l’adjudicatari.
En tot cas cal un horari mínim cobrir les tardes. És obligat cobrir actes de tardes i caps de
setmana.

2.-Extraordinàriament, el recinte haurà d’estar obligatòriament obert al públic quan es programin activitats
organitzades o autoritzades per l’Ajuntament, que seran prèviament comunicades a l’adjudicatari.
3.-El concessionari informarà al públic de l’horari de funcionament, de tal forma que aquesta informació
sigui visible des de l’exterior del local, fins i tot quan l’establiment estigui tancat.

CLÀUSULA 11a. QUALITAT I HIGIENE DEL SERVEI
1.- El concessionari serà del responsable de la neteja de l’espai del bar-restaurant del Casal (inclosos els
serveis, terrassa contigua- rampa d’accés i magatzem). L’Ajuntament vetllarà per la qualitat i higiene del
servei, mitjançant els mecanismes que cregui oportuns.
2.- Cal neteja obligada: Banys de dalt i vestíbul.
3.- En tot cas, totes les persones que tinguin contacte directe amb productes alimentaris hauran d’estar
en possessió del carnet de manipuladors d’aliments, extrem que haurà d’acreditar documentalment en el
termini màxim de 10 dies abans de l’adjudicació o de que es produeixi la contractació de la persona
corresponent.
4.- Correspon a l’adjudicatari el compliment de la normativa legal en matèria de condicions higièniques
respecte als productes servits en l’establiment. Els proveïdors d’aquests productes hauran d’estar
acreditats i el concessionari serà responsable de les alteracions que aquests puguin presentar.

CLÀUSULA 12a. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les
condicions que hagin estat establertes, exercint per si mateix l’explotació del servei de barrestaurant amb sistema de cocció, d’acord amb el què estableix en aquest plec, no podent cedir,
ni traspassar la concessió que se li atorgui, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
Cal mantenir l’explotació de Bar com "al servei" del poble.
b) Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a executar, amb la
deguda eficàcia, la prestació objecte del contracte.
c) El concessionari té el caràcter d’empresari i la concessió es realitzarà a risc i ventura del mateix i
anirà al seu càrrec l’estricte compliment de totes les obligacions a què estigui sotmesa l’activitat,
d’acord amb les disposicions vigents en matèria sanitària, de consum, laboral, de seguretat social,
tributària, de prevenció de riscos laborals o d’altres que li siguin d’aplicació, així com les derivades
de l’activitat pròpia del bar-restaurant amb sistema de cocció. També haurà de signar i presentar
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la Declaració responsable pel sector alimentari i complir amb els autocontrols sanitaris i amb les
actes d’inspecció que se li realitzin.
d) Conservar i mantenir en perfecte estat d’higiene i neteja :
 Espai del bar-restaurant,
 El vestíbul i els banys,
 L’escala de baixada a la planta soterrani,
 La zona de terrassa i rampa d’accés a l’edifici per la zona del carrer Parròquia.
 Totes les finestres i portes existents en aquests espais tant per la part interior com per la part
exterior,
Essent aquesta neteja d’ obligació exclusiva del concessionari.
e) Permetre l’ús excepcional de la instal·lació, dins de l’horari d’obertura i tancament del local, per a
la realització d’activitats, actes o reunions organitzades per l’Ajuntament.
f)

Permetre l’ús excepcional de la instal·lació, fora de l’horari d’obertura i tancament del local, per a
la realització de les activitats, actes o reunions organitzades pel propi Ajuntament, per a les quals
l’Ajuntament destinarà a un treballador municipal per a que es responsabilitzi de l’obertura i del
tancament del Casal, fet pel qual l’adjudicatari haurà de facilitar el codi d’accés de l’alarma a
l’Ajuntament.

g) Permetre l’accés del personal de l’Ajuntament a totes les instal·lacions i espais del recinte amb
l’objecte d’acomplir les seves atribucions i competències municipals, fet pel qual disposarà de
totes les claus existents.
h) Està totalment prohibit fumar a tot el recinte, d’acord amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre,
de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el
consum i la publicitat dels productes del tabac modificada per la Llei 42/2010, de 30 de
desembre. Cal complir estrictament aquesta normativa i així com la legislació posterior que la
desenvolupi o l’ampliï.
i)

Està totalment prohibida la instal·lació de màquines expenedores de tabac, la venda al detall de
cigarrets o similars i la instal·lació de màquines escurabutxaques o similars ni altres que puguin
incitar a cap tipus de ludopatia.

j)

No podrà vendre o subministrar begudes alcohòliques a menors, de conformitat amb la normativa
vigent.

k) Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se en persones o en coses
com a conseqüència del servei, per actes propis del concessionari o dels seus treballadors, amb
total indemnitat de l’Ajuntament.
l)

Respectar el principi de no discriminació.

m) Abonar el cànon mensual fixat a l’Ajuntament i dins del termini fixat.
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n) En cas d'incompliment reiterats, hi ha possibles penalitats.
o) El concessionari haurà de lliurar les instal·lacions i el mobiliari de propietat municipal en bon estat
de conservació i funcionament al finalitzar el període de la llicència.
p) El concessionari té l’obligació d’adquirir i contractar els béns i serveis que es detallen i seran a
càrrec del contractista les despeses corresponents a:
1. L’adquisició de tots els materials i elements necessaris per a la posada en marxa del servei i
per al correcte funcionament d’aquest, és a dir, les despeses derivades de l’adquisició de
taules, cadires, maquinària diversa (cafetera, rentavaixelles, frigorífic...), parament, vaixella,
utillatge... i qualsevol altre element que sigui necessari pel correcte funcionament objecte del
contracte així com els productes que vol oferir; tenint en compte el mobiliari aportat per
l’Ajuntament.
2. Les despeses de manteniment i conservació de caràcter ordinari derivades de l’activitat i
espais objecte del present contracte. Tanmateix, haurà de preveure el correcte proveïment de
consumibles pels banys, atenent inclús els consumibles de banys públics per al cas que
s’organitzin activitats a l’aire lliure amb espectadors que en puguin fer ús.
3. Totes les despeses dels consums d’electricitat (d’acord amb el mesurador de consum elèctric
instal·lat), aigua (de tot l’edifici), telèfon, gas, calefacció i climatització de l’activitat, així com
de les despeses corresponents a les contractacions i gestions necessàries per a donar
d’alta/canvi de nom d’aquests serveis. Qualsevol modificació dels serveis existents o noves
contractacions aniran a càrrec de l’adjudicatari, s’hauran d’autoritzar prèviament per
l’Ajuntament, i posteriorment s’haurà d’acreditar documentalment les legalitzacions
oportunes, d’acord amb la normativa vigent.
4. Sufragar directament els tributs o impostos que gravin el servei o l’activitat.

5. La subscripció d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc d’incendi, possibles
sostraccions i responsabilitat civil, per un import mínim de 300.000,00 euros. Ha de figurar
com a beneficiari l’Ajuntament d’El Bruc. El pagament de les primes corresponents és a càrrec
del contractista, i s’acreditaran anualment. Serà requisit indispensable abans d’iniciar
l’activitat, acreditar documentalment que s’ha subscrit aquesta assegurança mitjançant la
formalització de la pòlissa i del rebut de pagament de la mateixa.
6. Ha d’instal·lar a càrrec seu una alarma i sufragar-ne totes les despeses que ocasioni, havent
de facilitar obligatòriament el codi d’accés a l’Ajuntament.
7. Liquidació de la taxa municipal de recollida d’escombraries comercials.
8. El concessionari, complirà amb el contingut del Document Marc de Gestió i funcionament del
Casal Familiar del Bruc, en el moment que l’Ajuntament l’aprovi.
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CLÀUSULA 13a. DRETS DEL CONCESSIONARI
1. Té dret a l’explotació del servei de bar– restaurant amb cuina amb sistema de cocció a gas, de
l’edifici denominat Casal Familiar del municipi d’ El Bruc, d’acord amb el què estableix el present
Plec.
2. Té dret a percebre directament dels consumidors els preus fitxats per les consumicions dels
productes propis de l’activitat de bar-restaurant, d'acord amb la llista de preus que haurà de
tenir exposada en un lloc visible.
3. Té dret a desenvolupar el servei de la forma que consideri
més convenient,
respectant en tot moment les prescripcions del present plec de clàusules i la normativa
vigent.
4. Reclamar de l'Ajuntament la pacífica possessió de les instal·lacions objecte del contracte
contra qualsevol pertorbació de tercers, de fet o de dret.
5. El concessionari
podrà fer ús del "dret de reserva d'admissió" dins
instal·lacions objecte de la concessió, en els supòsits d'alteració d'ordre públic.

de

les

CLÀUSULA 14a. DRETS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
1. La contractació per part del concessionari del personal necessari per l'exercici i
desenvolupament del servei no atorga en favor dels seus treballadors cap relació
laboral ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es
regularan per les normes del Dret Laboral, a càrrec exclusivament del concessionari.
2. L'Ajuntament podrà fiscalitzar la gestió del servei de bar-restaurant, inspeccionar el local,
les instal·lacions i les seves obres, si és el cas.
3. Ordenar discrecionalment les modificacions que en funció de l’ interès públic siguin
aconsellables, sobre els horaris, ubicació, preus, etc.
4. L'Ajuntament podrà resoldre
el contracte
en el supòsit que el concessionari
incompleixi les obligacions que se'n deriven, el que comportarà que aquest ja no podrà fer
ús de les instal·lacions objecte d'aquest contracte, sense dret a cap tipus d'indemnització.
Així també, podrà l'Ajuntament revocar el contracte del bar-restaurant abans del termini
establert, per motius d' interès púbic. En aquest últim cas, el concessionari tindrà
dret que se li retorni l'última anualitat pagada, quantitat que cobrirà la totalitat de danys i
perjudicis que li comporti la revocació anticipada.

CLÀUSULA 15a. GARANTIES DEL CONTRACTE
Atesa la naturalesa d’aquest contracte administratiu no s’exigeix l’aportació de garantia provisional.
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S’estableix com a garantia definitiva l’import de 1.260’-€ el equivalent al 3% del valor del be de domini
públic afectat per la concessió.

CLÀUSULA 16a. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1. La documentació per a prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini de 40
DIES NATURALS comptats a partir de l’endemà de la corresponent publicació de
l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, davant el registre
general de la corporació en hores d’oficina, podent ésser també enviada per correu administratiu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim
establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex,
telegrama o fax a l’Ajuntament el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts cinc dies
des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap
cas.
2. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que
hagi subscrit.
3. La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les
clàusules del present plec.
4. Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats
pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els quals es farà constar la
denominació següent “Proposició per a participar en el procediment obert per a

l’adjudicació de la concessió demanial de l’explotació del servei de bar–restaurant
amb sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal Familiar del municipi d’ El Bruc”.

5. Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies compulsades dels originals
per la Secretària municipal. Sinó fos així, es requerirà a l’adjudicatari la presentació de la
documentació original en el moment de la signatura del contracte administratiu corresponent. La
denominació dels sobres és la següent:
— Sobre 1: Documentació administrativa.
— Sobre 2: Criteris avaluables segons judici de valor.
— Sobre 3: Proposició econòmica.
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SOBRE 1
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar
amb l’Administració, d’acord amb el model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..............., CIF núm. ..................,
domiciliada a ............................. carrer ........................, núm. .........., adreça de correu
electrònic ....................., telèfon mòbil núm. .................... que desitja participar en el
“procediment obert per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’explotació del
servei de bar–restaurant amb sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal
Familiar del municipi d’ El Bruc”, i DECLARA RESPONSABLEMENT:
o

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles
54 a 84 TRLCSP.

o

Que disposo de la solvència econòmica i financera i puc acreditar-la d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 19a.

o

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 19a) del present Plec.

o

Que en cas de concórrer en unió temporal, es presentarà una declaració manifestant
aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris.
En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, es presentarà declaració de sotmetiment
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

o

Escollir una de les dues opcions:

□ Declaro que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents i amb l’Ajuntament d’El Bruc.

□ Declaro que en cas de resultar adjudicatari del present contracte administratiu, em
comprometo a realitzar els tràmits administratius pertinents davant les administracions
corresponents (Agència Estatal d’Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat
Social, Registre Mercantil, Ajuntament d’El Bruc... entre d’altres) abans de la formalització del
contracte administratiu corresponent.
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AUTORITZO a l’Ajuntament d’ El Bruc a practicar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions que resulti interessada l’entitat que represento mitjançant notificació
electrònica a l’adreça de correu electrònica i telèfon mòbil indicats.

□
□

Sí
No

A ____________, a ___ de ________ de 2016.
Lloc, data, signatura i segell."

...........................................................................................................................................................
.............

SOBRE 2
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
“En/Na. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en nom propi/ en representació de
l’entitat ___________________, amb CIF núm. ___________, MANIFESTA que desitja participar en el
“procediment obert per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’explotació del servei de
bar–restaurant amb sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal Familiar del municipi d’ El
Bruc”, i fa constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte i presento EL SEGÜENT
PROJECTE per tal que sigui valorada en relació a:



Projecte de gestió de l’equipament : enfocament social, cultural, horaris....



Productes que s’oferiran al Bar-cafeteria: Presentar llista dels productes i dels preus,
per tal de poder valorar la qualitat, diversitat, relació qualitat – preu dels productes que
s’oferiran del bar-cafeteria.



Solvència tècnica o professional: Presentar documentació acreditativa relacionada
amb:
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
relacionats amb l’objecte de la concessió.
b) Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal que
executarà els treballs relacionades amb l’objecte de la concessió.
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c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del què es disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent.


Millores relacionades amb l’equipament de la cuina: Presentar documentació
acreditativa i valorada tècnica i econòmicament relacionada amb les millores amb
l’equipament de la cuina, d’acord amb les prescripcions tècniques detallades en
aquest Plec.



Altres millores relacionades amb l’equipament: Presentar documentació
acreditativa i valorada tècnica i econòmicament de les millores relacionades amb
l’equipament Bar -restaurant, així com si s’escau, la proposta d’amortització de les
mateixes.

A ____________, a ___ de ________ de 2016.
Lloc, data, signatura i segell."
...........................................................................................................................................................
.........

SOBRE 3
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
“En/Na. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat
___________________, amb CIF núm. ___________, que desitja participar en el procediment obert
per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’explotació del servei de bar–restaurant amb
sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal Familiar del municipi d’ El Bruc”, faig constar
que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import següent:

Cànon anual que proposo:
___________________ euros (en números)
______________________________________________________euros (en lletres)

A ____________, a ___ de ________ de 2016.
Lloc, data, signatura i segell."
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....................................................................................................................................................

CLÀUSULA 17a. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà als criteris que es detallen amb un màxim de 100 punts:

a) CRITERI AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA: La millora del cànon establert en la
clàusula cinquena:
Fins a un màxim de 25 punts
Valoració : Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi
la diferència més alta amb el cànon establert en el Plec (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la
proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

b) CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
1. Millores relacionades a l’equipament de la cuina:
Fins a un màxim de 10 punts
Valoració: Es valorarà la qualitat tècnica de l’equipament proposat per portar a terme el
negoci: mobiliari, equipament de cuina, equipament de barra, electrodomèstics, d’acord
amb la documentació aportada.
2.- Altres millores relacionades amb l’equipament del servei Bar-restaurant:
Fins a un màxim de 5 punts
Valoració: Quantitat i qualitat de l’equipament proposat per donar directament servei als
usuaris : televisors, equips de música,etc..., altres mobiliaris i jocs a disposició del lleure
dels usuaris, d’acord amb la documentació aportada.
3.- Proposta de funcionament i explotació del Bar-restaurant :
Fins a un màxim de 5 punts
Valoració: En funció de la proposta de funcionament i explotació del bar: Adequació de la
metodologia de treball a l'àmbit concret del contracte. Desenvolupament de la
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metodologia i dels continguts del projecte. Criteris de funcionament del servei assolibles i
coherents.
4.-Solvència professional del projecte :
Fins a un màxim de 5 punts
Valoració: Qualificació professional i idoneïtat. Experiències anteriors en l'àmbit de
l'hostaleria. Experiència professional i formació acreditada.
5.-Enfocament social del projecte i implicació amb el territori :
a) Fins a un màxim de 10 punts. Valoració : Voluntat de Servei. Enfocament de
Servei al teixit social i associatiu. Atenció als diferents col·lectius.

b) Fins a un màxim de 7,5 punts. Valoració : Tipologia del productes que es pretén
oferir i la relació qualitat – preu dels productes que s’oferiran al bar-restaurant, com
també l’oferta de productes que promocionin l’alimentació i els hàbits saludables.
c) Fins a un màxim de 7,5 punts. Valoració : Consum, difusió i venda de productes
locals i de proximitat.
d) Fins a un màxim de 10 punts. Valoració : Adaptació de l’horari d’obertura del barrestaurant a les activitats programades i ampliació de l’horari a festius i període de
vacances.
e) Fins a un màxim de 5 punts. Valoració : Col·laboració activa en la gestió de
l’equipament social públic. Disposar de claus per obrir i tancar. Gestionar la
climatització. Obrir i tancar en cas necessari a grups externs. Gestió a petit nivell
d'equips electrònics i de comunicació.
f) Fins a un màxim de 5 punts. Valoració :
local.

Foment de l’auto-ocupació i/o ocupació

g) Fins a un màxim de 5 punts. Valoració :
Participació activa en la vida social i/o
associativa. Coneixement de la realitat social i associativa del municipi.
CLÀUSULA 18a. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS
1.- La Mesa de contractació es composarà pel President (Alcalde) i dos vocals, un dels vocals del Consell
Comarcal de l’Anoia, Secretària-interventora i el Tècnic de l’Àrea de Secretària, que actuarà com a
secretaria de la Mesa.
També hi assistirà l’arquitecte i l’enginyer municipal, amb veu però no vot.
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2.- La Mesa proposarà a l’Alcaldia el candidat que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
per tal que se’l requereixi per a presentar la documentació que s’estableix en la clàusula 19a), i per a
posteriorment, acordar l’adjudicació.
CLÀUSULA 19a. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA PEL LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA.
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de l’adjudicació, haurà
d’aportar la documentació que es detalla a continuació, d’acord amb el requeriment que li serà formulat
per l’Alcaldia, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de l’esmentat requeriment:


Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i així com amb l’Ajuntament d’El
Bruc, o si s’escau, els justificants d’haver realitzat els tràmits d’inici d’activitat
empresarial
davant
les
administracions
corresponents
(Agència
Estatal
d’Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre
Mercantil, Ajuntament d’El Bruc, entre d’altres).



Resguard de la garantia definitiva per un import de 1.260’- euros.



Resguard acreditatiu d’haver formalitzat l’assegurança de responsabilitat civil.



Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari:
Dels empresaris que fossin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en el que constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti. Per les persones
físiques s’acreditarà mitjançant el Document Nacional d’Identitat.
Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea
per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
Dels demés empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit territorial on es trobi
el domicili de l’empresa.



Documents que acreditin la representació, si s’escau.
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altre, presentaran còpia notarial del
poder de representació, validada pel secretari de la corporació. Si el licitador fos una
persona jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui
legalment exigible. Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu
document nacional d’identitat.
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Documents que justifiquin la solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà per algun dels mitjans
següents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals i pòlissa d’assegurances que
cobreixi el risc d’incendi, possibles sostraccions i responsabilitat civil davant de tercers, per
un import mínim de 300.000,00 euros
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials
poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats o Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis.
Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de
contractació.



La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsable efectuada.

CLÀUSULA 20a. COMITÈ D’EXPERTS
Hi ha un comitè d’experts que està composat del Regidor de Cultura, la Regidora de Serveis Socials i
Participació Ciutadana, i un/a tècnic/a de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia.
CLÀUSULA 21a. ADJUDICACIÓ
1.- De no complir-se adequadament el requeriment de documentació regulat a la clàusula anterior dins
del termini atorgat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta. En el supòsit que el licitador no
compleixi el criteri de la solvència econòmica i financera es considerarà exclòs del procediment. En
ambdós casos, es requerirà la mateixa documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre en que
s’hagin classificat les ofertes. Se seguirà el procediment anterior, quan es tracti de continuar l’execució
d’aquest contracte en el cas que hagi estat declarat resolt.
2.- El contracte s’adjudicarà dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, que
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s’haurà de motivar i notificar a tots els candidats d’acord amb la regulació establerta a la Llei.
CLÀUSULA 22a. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1.- La formalització del contracte s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del RDL
3/2011. En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, el contractista s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l’adjudicació.
2.- En el supòsit que el contractista sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment
constituïda abans de la formalització del contracte.
3.- Possibilitat d'obertura:
a. El mateix dia de la formalització.
b. 15 dies després de la notificació de la finalització de les obres.
c. En qualsevol moment entre les dues dates.
En tot cas es paga el cànon a partir de l'obertura efectiva.

CLÀUSULA 23a. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT
L’import de les despeses de publicitat en butlletins oficials de la licitació de la present contractació, que
haurà d’abonar el contractista, serà de 100,00 euros.

CLÀUSULA 24a. POTESTATS DE L’AJUNTAMENT
1.-L’Ajuntament, a més de les prerrogatives reconegudes amb caràcter general a l’article 210 del TRLCSP,
ostentarà les següents potestats:
a) Ordenar les modificacions en la prestació del servei que aconselli l’interès públic.Controlar de
forma permanent la prestació dels serveis, per la qual cosa podrà inspeccionar, en tot moment,
les tasques que s’estiguin desenvolupant.
b) Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per mantenir o
restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions pertinents.
c) Sol·licitar a l’adjudicatari els informes i documentació que s’estimin pertinents.Qualsevol altra que
estableixi la legislació vigent.

CLÀUSULA 24a. RÈGIM SANCIONADOR
1.- El concessionari està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al que estableixen
aquests plecs de clàusules i d’acord amb l’oferta presentada.
2.- La constitució en mora del contractista
l’Administració.
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3.- El contractista haurà de rescabalar al Municipi els danys i indemnitzar-lo dels perjudicis
derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En
aquests supòsits la indemnització es determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats,
prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.
4.- Així mateix, el contractista serà l'únic responsable davant dels usuaris per danys i perjudicis
derivats directa o indirectament de la gestió i funcionament dels serveis, quedant exclosa la
responsabilitat de l'Ajuntament.
5.- Amb independència d'aquesta indemnització, l'incompliment
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.

o defectuós compliment de les

6.- En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l'Ajuntament podrà
compel·lir al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb els efectes següents:
a) Pèrdua de la garantia definitiva, en el seu cas.
b) lnhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions o adjudicacions.
c) Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulta de la nova adjudicació o
realització amb relació a l’anterior de la que porti causa.
d) Retenció d'elements del contractista, si es creu oportú.
e) Impedir l’ús de la instal·lació, dins de l’horari d’obertura i tancament del local, per a la
realització d’activitats, actes o reunions organitzades per l’Ajuntament o bé per entitats o
col·lectius, sempre i quan aquestes hagin estat autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
f) Impedir l’ús de la instal·lació, fora de l’horari d’obertura i tancament del local, per a la realització
de les activitats, actes o reunions organitzades pel propi Ajuntament.
7.- Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions que es contemplen en
aquest plec, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.
8.- En els casos d'imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà
audiència a l'adjudicatari per a què pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació.

CLÀUSULA 25a. lNFRACCIONS:
1.- Tindran consideració de faltes lleus qualsevol incompliment de les obligacions contractuals
establertes en aquest plec de clàusules que no causin un detriment important al servei i que
no siguin considerades com a greus o molt greus.
2.- Tindran consideració de faltes greus:
a) L'incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que
ocasioni perjudicis o distorsió del mateix.
b) La interrupció del servei per un termini superior a 24 hores i inferior a 48 hores.
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c) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
d) El tractament vexatori a l'usuari, exceptuant
que aquest
tractament
reunís les
característiques per a classificar-lo com a molt greu.
e) Impedir reiteradament l’ús de la instal·lació, dins de l’horari d’obertura i tancament del local,
per a la realització d’activitats, actes o reunions organitzades per l’Ajuntament o bé per entitats
o col·lectius, sempre i quan aquestes hagin estat autoritzades prèviament per l’Ajuntament.
f) Impedir reiteradament l’ús de la instal·lació, fora de l’horari d’obertura i tancament del local, per
a la realització de les activitats, actes o reunions organitzades pel propi Ajuntament.
g) En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb el usuari i la
Corporació, així com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.

3.- Tindran consideració de faltes molt greus aquells incompliments que ocasionin una pertorbació
important del servei i, en especial:
a)
b)
c)
d)

L'abandonament del servei sense causa justificada.
La interrupció del servei per un termini superior a 48 hores i inferior a 72 hores.
Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l'usuari.
lncomplir les directrius que es reserva l'Administració en l'acompliment del servei o
impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li son
pròpies.
e) El cobrament als usuaris de preus superiors als previstos en l’oferta.
f) La falta de pagament del cànon per la concessió demanial per l'explotació del servei de
bar-cafeteria equivalent a tres mensualitats.
g) L'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions derivades de la
normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
h) L'acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació de
servei.

CLÀUSULA 26a. SANCIONS
1.- La comissió d'alguna falta lleu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb
audiència de l'adjudicatari, a la comminació de l'entitat contractada.
2.- La comissió d'alguna falta greu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb
audiència del contractista, a la imposició de sanció pecuniària fins el 10% del pressupost
anual del contracte. La reiteració en 3 faltes greus podrà donar lloc a la revocació de la concessió.
3.- La comissió d'alguna falta molt greu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb
audiència del contractista, comportarà la imposició de sanció entre el 10% i el 15% del
pressupost anual del contracte i/o a la revocació de la concessió.

CLÀUSULA 27a. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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1.- Són causes d'extinció del contracte, les previstes a l'article 70 i concordants del Decret 36/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals:
a) El venciment del termini del contracte
b) La desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada la concessió.
c) La desafectació del bé.
d) La renúncia del concessionari.
e) La revocació de la concessió.
f) La resolució judicial que declari l'extinció.

2.- L'Ajuntament podrà revocar la concessió per qualsevol

de les circumstancies següents:

a) La manca d'obertura al públic del bar-cafeteria o l'incompliment reiterat de l'horari durant
3 o més dies continus, o durant 5 o més dies discontinus en un període no superior als 6
mesos.
b) L'incompliment de les ordres que emeti l’òrgan municipal competent en execució de les
potestats que li atorga el present plec de clàusules i d'altres disposicions aplicables.
c) La cessió de la titularitat de la concessió demanial o la subcontractació de
prestacions accessòries del servei, sense subjectar-se al règim previst en el present plec de
condicions.
d) L'incompliment de la legislació sobre relacions laborals i de Seguretat Social.
e) No iniciar el servei en el termini previst en aquest plec.
f) Qualsevol actuació constitutiva de delicte o falta tipificada en el Codi Penal o en les Lleis
Penals especials.
g) La reiteració en la comissió de 3 faltes greus.
h) La resta dels supòsits previstos en el règim sancionador corn a causa de resolució.
3.- L'extinció del contracte per qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior donarà
lloc a la reversió dels béns i instal·lacions que amb caràcter fix s'hagin incorporat a
l'immoble objecte de concessió, així mateix comportarà l'obligació del concessionari de deixar
lliures i vacus i a disposició de l'administració dins del termini establert els béns objecte de
concessió; aquesta obligació comporta el reconeixement de la potestat de l'Ajuntament per acordar i
executar per si mateixa el llançament.

CLÀUSULA 28a. REVERSIÓ DEL SERVEI
1.- En finalitzar el termini de la concessió, el local de Bar-cafeteria del Casal Familiar , revertirà a
l’Ajuntament en perfecte estat de funcionament. Durant el darrer any del període de la concessió el
local serà supervisat pel tècnic municipal el qual vigilarà la conservació de les construccions i material i
informarà a la Corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-lo en les
condicions previstes en el Plec. Al finalitzar el termini de la concessió o en declarar-se la seva
caducitat el concessionari deixarà lliure i buides d'ocupants el local en perfecte estat.
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2.- Efectuades les prestacions convingudes es procedirà l'acte formal de recepció, aixecant la
corresponent acta. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el
concessionari hagués comunicat a l'Ajuntament que estan efectuades les prestacions convingudes, si
el Responsable municipal considerés que les prestacions no es troben en estat de ser rebudes,
ho farà constar en l'acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons que ho
motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a
corregir-los, podent el contractista exercir el d ret a fer constar igualment les observacions o
reclamacions que consideri oportunes.
3.- Aquesta acta se sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense
perjudici del dret del contractista a obtenir per via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el
que resolgui l’Ajuntament.
4.- Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el
contractista.

CLÀUSULA 29a. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
Efectuada la recepció del local i previ informe favorable del tècnic municipal, l’Alcaldia adoptarà
l ’ acord ordenant la devolució o cancel·lació, dins dels dos mesos següents a la data de
sol·licitud del contractista. Si transcorregut l'esmentat termini no s'hagués adoptat l'esmentat acord,
es podrà entendre estimada la petició de devolució o cancel·lació. Si el contractista no presentés
la sol·licitud i l'Ajuntament ho creu convenient es podrà adoptar d'ofici l'acord de devolució.

AJUNTAMENT D’EL BRUC,

C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc. Telf.: 93.771.0006 Fax.: 93.771.0450 e-mail:bruc@diba.cat C.I.F.P0802500I
Pàg. 20 de 24

Ajuntament
EL BRUC

ANNEX NÚM. 01.- PLÀNOL
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ANNEX NÚM. 02.- INVENTARI DETALLAT + FOTOGRAFIES DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL
MOBILIARI PÚBLIC APORTAT PER L’AJUNTAMENT.
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