BASES REGULADORES PER AL CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT SUMARI D’ADJUDICACIÓ
DEL SERVEI DE BAR DE LA SALA POLIVALENT
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte d’aquest contracte obert simplificat sumari del servei
d’explotació del bar de les instal·lacions del Centre Cultural, situada al C/ Cosme Toda
a la de Vilanova d’Escornalbou. Aquest contracte comprèn l’espai destinat a bar del
Centre Cultural.
2. PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a
la present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per
la
pàgina
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vi
ewDetail&idCap=8657367
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
En els termes del que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, aquest contracte té naturalesa administrativa de serveis públics.
La normativa que regeix el present contracte és la següent:
-

-

Aquestes Bases d’adjudicació.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP d’ara
endavant).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP
d’ara endavant), en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, r e g u l a d o r a d e l e s bases del règim local (LRBRL
d’ara endavant).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC d’ara endavant).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS d’ara endavant).

4. DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte es de dos anys. Tots aquests terminis comencen a
comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
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El contracte podrà prorrogar-se per dos anys més, sempre que les seves
característiques continuïn inalterables durant el període de durada de la prorroga i
que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la
durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria
per a l’empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
5. PRERROGATIVES DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou, a més de les prerrogatives que té
reconegudes als arts. 190 i 191 de la LCSP, com a Administració Pública que és, en
relació als contractes administratius, ostentarà les següents potestats:
A) Ordenar, controlar i 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.
B) Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic i acordar la seva resolució i els efectes
d’aquesta
C) Si per circumstàncies no previstes en a q u e s t e s B a s e s fos necessari tancar el
local per atendre reparacions urgents no imputables a l’adjudicatari, aquest no
serà compensat ni indemnitzat i solament es reduirà la renda anual en la part
proporcional que li correspongui.
D) Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.
6. JURISDICCIÓ
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb
expressa submissió als tribunals de Tarragona, en els termes del que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
7. RÈGIM ECONÒMIC
Atesa les característiques del servei l’import del cànon serà de DOS- CENTS
CINQUANTA EUROS (250 €) més IVA mensuals i a canvi de la prestació del servei,
l’adjudicatari tindrà l’obligació de prestar els serveis detallats a la Base 10.C).
8. NORMES DE FUNCIONAMENT I RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
El bar serà públic i funcionarà d’acord amb les normes vigents en cada moment per
aquest tipus d’activitat establertes per l’autoritat competent. Tan sols s’autoritzaran en
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el local les activitats pròpies del bar, així com les ordinàries per aquest tipus
d’establiments.
L'activitat quedarà sotmesa a tota la reglamentació que regula aquest tipus
d'establiments, tant la que respecta als béns de consum, l'activitat, l’emissió de
sorolls, la instal·lació de maquinaria, el mobiliari, etc.
Les condicions higiènico-sanitàries dels aliments i altres béns de consum seran les
determinades per les reglamentacions tècniques i, en general per qualsevol normativa
aplicable que reguli les condicions de composició, elaboració, emmagatzematge,
exposició, conservació, venda, manipulació, etc. dels aliments, així com del personal
adscrit al servei.
Serà a càrrec exclusiu de l’adjudicatari l’aportació del mitjans materials, personals i
tècnics necessaris per tal d’oferir el servei.
9.

MATERIALS I INSTAL·LACIONS

L’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari els béns mobles que es detallen en
l’ANNEX I adjunt, adscrits al servei del bar els quals s’hauran de conservar i mantenir en
bon estat o substituir, en cas de deteriorament, robatori, pèrdua o qualsevol altre
causa que impedeixi o alteri el seu ús normal, per uns de nous que revertiran a
propietat municipal a la acabament del contracte.
La conservació de les instal·lacions, així com el manteniment en constant i prefecte
estat de funcionament, neteja i higiene són, per tot el temps que duri l’arrendament, a
càrrec de l’adjudicatari. També és a càrrec exclusiu de l’adjudicatari el personal que
en presta el servei.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses d’especial funcionament del bar del
Centre Cultural, que siguin necessàries i adients per al bon funcionament de la
instal·lació.
10. CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER CONTRACTAR
Podran prendre part en aquest procediment de contractació les persones físiques o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat
d’obrar, d’acord amb el que preveuen els articles 61 a 70 de la LCSP, que no incorrin
en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 LCSP, la qual cosa es
pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 LCSP, i que acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional que, si s’escau, sigui
exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
En tot cas caldrà:
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a) Acreditar experiència com a cuiner en el sector de la restauració amb un
mínim de
5 anys. Per tal d’acreditar-ho s’aportarà un document dels
establiments en que hagi prestat servei on s’acrediti el temps. En el cas de que
el negoci sigui propi o s’hagi treballat en règim d’autònom, mitjançant la vida
laboral i la corresponent alta d’IAE en l’epígraf corresponent a aquesta
activitat.
b) Acreditació oficial de manipulador d’aliments, acreditació obligatòria als llocs
de treball relacionats amb l’alimentació.
11. DRETS I OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
Els drets i obligacions concrets i específics de l'adjudicatari quant a la prestació del
servei i de caràcter general seran els següents:
A) DRETS DE L’ADJUDICATARI/A:
a) Ocupar i utilitzar el local i les instal·lacions objecte d’aquest contracte per a
l'adequada prestació del servei.
b) Percebre, com a tarifa pròpia, el producte que obtingui per la venda de
begudes i aliments als usuaris de les dependències del bar.
B) OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI:
El concessionari restarà subjecte al compliment de les següents obligacions:
a) Realitzar l'explotació de l'activitat econòmica en l'espai objecte de la
concessió al seu propi risc i ventura. El/la concessionari/a té el caràcter
d'empresari/a i va al seu càrrec l'estricte compliment de les obligacions legals
d'acord amb la legislació fiscal, social, seguretat i higiene i d’altres
administratives que sigui vigent. Així mateix haurà de tenir en vigència i en tot
moment, les llicències i autoritzacions administratives necessàries per l’exercici
de l’activitat i/o ús de l’espai atorgat en concessió.
b) Acomplir els horaris i períodes de funcionament del servei establerts:
Horari d’hivern: de dilluns a dijous: de 9.00 a 20.00 h i divendres, dissabtes i
dejunis de festius: de 9.00 a 24.00 h
Horari d’estiu: de dilluns a dijous: de 9.00 a 23.00 h i divendres, dissabtes i dejunis
de festius: de 9.00 a 24.00 h
S’estableix com a dia festiu setmanal els dimarts. En cas de coincidir aquest
amb festiu local o nacional aquest serà traslladat el següent dia laboral.
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L'activitat solament es podrà tancar durant 15 dies a l'any per motiu de
vacances, i que es localitzarà entre la Festa Major d’Estiu i l’inici del curs
escolar.
c) Prestar el servei de bar amb la continuïtat i la regularitat establerta, ajustant la
prestació del servei a les prescripcions d’aquest plec. També està obligat a
prestar el servei durant les activitats extraordinàries promogudes per
l’Ajuntament. En cas d’extinció normal del contracte, el concessionari resta
obligat a prestar el servei fins l’inici d’activitats pel nou contractista, llevat de
disposició contrària de l’Administració municipal.
d) Situar en lloc visible i a disposició dels usuaris, la llista de preus de les
consumicions.
e) El concessionari destinarà el personal necessari pel correcte desenvolupament
de les obligacions contractuals assumides. Es considera que com a mínim
sempre hi haurà d’haver dues persones destinades a aquest servei, tot i que no
és necessari que hi estiguin presents simultàniament en tot moment.
f)

El concessionari restarà obligat a la presentació, com a màxim dins les 48 hores
següents llevat que sigui dia inhàbil que es presentarà el dia hàbil següent, la
comunicació realitzada de qualsevol alta o baixa a la seguretat social que
causi a qualsevol empleat a fi i efecte d’evitar supòsits de frau i d’incompliment
de la normativa laboral i les obligacions tributàries.

g) Utilitzar – el concessionari i el personal de servei - vestimenta adequada a
l'activitat i exclusives per a la permanència en el local i el contacte amb els
aliments, en perfecte estat de conservació i netedat. En cap moment podran
prestar servei en el local persones afectades de malalties contagioses ni tan sols
de caràcter lleu, ni en ferides que estiguin degudament protegides, per tal
d’evitar propagacions per contaminació dels aliments.
h) Mantenir degudament format al personal respecte a la normativa tècnica
higienico-sanitaria reguladora de la manipulació dels aliments.
i)

Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i
de seguretat i higiene en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per
part del concessionari o la infracció de les disposicions vigents sobre seguretat
per part del personal tècnic designat per ell no implicarà cap responsabilitat
per a l’Ajuntament.
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L’adjudicatari presentarà semestralment durant la vigència d’aquest contracte,
els documents acreditatius de trobar-se al corrent d’aquestes obligacions,
concretament el TC1 i TC2 del personal contractat.
j)

Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, ocasionats
tant a tercers com a la corporació, així com el personal municipal.

k) Abonar al seu càrrec una pòlissa de responsabilitat per riscos professionals i civil,
d’import mínim de capital assegurat de 30.000 € així com dels danys a tercers
derivats de l'estat o ocupació dels locals, del funcionament de les instal·lacions
i serveis i del desenvolupament de l'activitat. I una assegurança multi-risc que
cobreixi el valor real de mercat dels béns i instal·lacions afectes al servei, en cas
de robatori o sinistre per qualsevol causa. Aquesta pòlissa haurà de mantenir la
seva vigència durant la totalitat del contracte.
La documentació acreditativa del compliment d’aquesta obligació haurà de
presentar-se al Registre General dins del termini màxim d’un mes a partir de la
data de formalització del contracte, presentant-se còpia íntegra de les pòlisses
i acreditació del pagament de les mateixes.
l)

Seran al seu càrrec les despeses de subministres que es comparteixen,
l’adjudicatari es farà càrrec del 50% de la factura de l’electricitat i del 50% de
la factura del gasoil per la calefacció. En el cas de que es col·loquin
comptadors individuals la despesa del subministrament serà la que
correspongui a les lectures que efectuï l’empresa subministradora.

m) Mantenir en perfecte estat d’higiene, ordre i conservació tot l’equipament,
excepte el local dels jubilats (que inclou també el mobiliari i l’utillatge de cuina
i servei). Serà a càrrec de l’adjudicatari les despeses de neteja derivades
d’aquesta obligació.
n) Abonar al seu càrrec les despeses de tots els subministres, dels materials
fungibles necessaris per la prestació del servei de bar i els de higiene i neteja
del local i els lavabos així com de les avaries dels aparells pel seu mal ús.
o) Abonar al seu càrrec les despeses de telèfon, en el seu cas, i altres mitjans de
comunicació electrònica o d’altre mena que fossin autoritzades per
l’Ajuntament.
p) Admetre qualsevol persona que compleixi
reglamentàriament per la utilització del servei.

els

requisits

establerts

q) No alienar béns adscrits al servei ni limitar-ne l’ús.
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r)

Sol·licitar i obtenir de l'Ajuntament les llicències i els permisos previs a la
realització de qualsevol obra o instal·lació, sigui de manteniment, de millora o
reforma, durant la vigència d’aquest contracte.

s) Informar a requeriment de l'Ajuntament qualsevol incidència en el local.
t)

Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en les
condicions que regeixen aquest contracte.

u) Efectuar directament el pagament de tots els impostos, taxes, arbitris i altres
despeses relacionades o derivades de l’explotació del servei i del manteniment
del local, instal·lacions i béns mobles.
v) En tot moment s’ha de garantir l’obertura del bar, en cas d’absència per
malaltia o similar del titular o treballadors, hauran de ser substituïts per garantir
la cobertura del servei.
w) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la documentació prevista en la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord
amb la prescripció de l’art. 3.5 del mateix text legal.
x) Elaborar els menús del menjador escolar a un preu de 4 €/menú. Els productes
emprats per a l’elaboració dels menús escolars serà preferiblement de
proximitat i ecològics i caldrà evitar en la mesura del possible els precuinats i les
conserves.
y) L'activitat quedarà sotmesa a tota la reglamentació que regula aquest tipus
d'establiments, no solament pel que respecta als béns de consum, sinó també
en el que afecta a l'activitat, emissió de sorolls, instal·lació de maquinaria,
mobiliari, etc. A tal efecte s'exigirà, amb caràcter previ a la posada en
funcionament, informe tècnic municipal acreditatiu del compliment de la
referida normativa. La inversió que s’hagi de fer per adequar el local a la
normativa anirà a càrrec de l’adjudicatari.
z)

Les condicions higiènico-sanitàries dels aliments i altres béns de consum seran
les determinades per les reglamentacions tècniques i, en general per qualsevol
normativa aplicable que reguli les condicions de composició, elaboració,
emmagatzemat, exposició, conservació, venda, manipulació, etc. dels
aliments, així com del personal adscrit al servei.

aa) Constituir una garantia definitiva per import 1.200 €.
12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS
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Presentació de documentació
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de
Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la
Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou.
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital
es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_con
sultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les empreses licitadores designin en el seu DEUC o declaració anàloga per a rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al
registre d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.
Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la
data, hora i el número de registre d'entrades.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de
data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a
l'article 71.2 de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o
ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
Preparació dels documents:
S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els
documents PDF a format PDF/A.
El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la
grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents.
En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més
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petits, per exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un
document que hagi d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes
les parts d'un document s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina
part és i el nombre total de parts. Així per exemple si dividim un document anomenat
"Propostatecnica.pdf” la seva descomposició serà: "Propostatecnica_1de3.pdf";
"propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".
Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa
per a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la
presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis
electrònics està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça:
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicioselectronicos-de-confianza.aspx
Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a
l’ordinador i que es poden signar documents.
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, essent rebutjades directament per l’òrgan de
contractació. Així, és obligació de les empreses licitadores passar un antivirus en tots els
documents que conformen l’oferta prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre
Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar
l’oferta, la l’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la
conseqüència de l’exclusió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta
norma.
Termini de presentació:
El termini de presentació d'ofertes és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant. En cas de que finalitzés
en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els
dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà
tramitar fins a les 15.00 hores.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Contingut de les proposicions:
SOBRE ÚNIC- Documentació administrativa i documentació dels criteris avaluables de
forma automàtica
Inclourà:
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Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, i que trobareu
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital. En el cas
d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una
declaració responsable per separat.

-

Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris
d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula 14
i la proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2 i
que trobareu com a plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre
Digital. La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran
les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a un
mateix licitador, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent
d'adjudicació.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran 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 empremtes electròniques de tots els
documents que la composen
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.
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix
licitador, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.
Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del
caràcter confidencial.
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Sens perjudici de la declaració de
sol·licitud d’informació correspon a
qualificació és correcta, d’acord amb
regeixen l’actuació administrativa, i
licitadors.

confidencialitat dels licitadors, davant d’una
l’òrgan de contractació valorar si aquesta
els principis de publicitat i de transparència que
corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica i les dades que
consten a registres públics.
13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat/preu.
a) Oferta gastronòmica:
1. Oferta d’esmorzars: fins a 5 punts
2. Oferta de dinars: fins a 5 punts
3. Oferta de sopars: fins a 5 punts
b) Proposta d’inversions i millores: fins a 10 punts
c) Ampliació horari: fins a 5 punts
14. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran
els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en la
clàusula 13 d’aquest plec.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran 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
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
15. OBERTURA D’OFERTES
Es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:
Sergi Ciurana Nicolau, i Felicitat Martínez Gros (suplent)
Laura López Llopis, i Marta Guasch Torné (suplent)
Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades
les seves credencials.
No es realitzarà acte públic d'obertura de les ofertes, quedant garantida que l'obertura
no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.
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L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que
suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les
empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores
després de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no
enviï la paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia
fins al dia d'obertura de sobres.
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho
considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la
plataforma automàticament.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà 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.
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
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.
Obertes les ofertes es procedirà a la seva valoració que es farà automàticament.
Es generarà la proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor
puntuació.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa
està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per
formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició per contractar.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no
estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, aquesta s’ha
d’aportar en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació
corresponent.
Resolució d’empat de les proposicions:
En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions
igualin en els seus termes a la més avantatjosa.
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Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.
La proposició presentada per aquelles empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció regulades a les Lleis 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació
del règim de les empreses d'inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures
legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral.
En els contractes que tinguin per objecte productes dels quals existeixi alternativa de
comerç just, la preferència per a l'adjudicació dels contractes a les proposicions
presentades per aquelles entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just.
Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
preferència en l'adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o
activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons en resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre
oficial.
La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació del
contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en
el moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que
disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat per la
unitat tècnica.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors.
17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en
document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que
el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
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corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la
LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos
en els apartats anteriors.
18. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució i extinció del contracte, a més de les enumerades a l’art. 209 i
211 de la LCSP, les següents:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

El compliment del termini establert en el contracte.
El mutu acord entre l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou i el contractista.
La impossibilitat sobrevinguda en la prestació per causa no imputable a les parts.
L’ incompliment molt greu de les obligacions essencials que afectin la continuïtat i
la regularitat de la prestació.
L’ incompliment de les condicions del contracte.
La no formalització del contracte dins de termini o la no presentació de la
documentació necessària per al seu atorgament segons aquestes Bases.
L’ incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions assenyalades en
aquestes Bases o per infracció de les condicions establertes per disposicions legals
o reglamentàries.
El desistiment de l’adjudicatari.
La mort de l’arrendatari.
El rescat del servei per l’Ajuntament.

29. INTERVENCIÓ DEL SERVEI
Si de l’ incompliment del contracte per part de l’adjudicatari se’n deriva una
pertorbació del servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’Ajuntament
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no decideix la resolució del contracte, en pot acordar la intervenció del servei fins que
aquelles desapareguin.
30. REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Un cop extingit aquest contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter
general, el conjunt de les millores de les instal·lacions revertirà en l'Ajuntament, així
com el conjunt de béns mobles adscrits al servei del contracte adquirits amb càrrec
als comptes d’explotació durant la vigència.
A la data d’acabament del contracte, l'edifici, les instal·lacions de tot tipus i el
material en ús hauran de ser aptes per a la seva utilització posterior i, en
conseqüència, poder continuar prestant el servei.
Els Serveis Tècnics competents de l'Ajuntament procediran a inspeccionar les
instal·lacions objecte de licitació, amb la finalitat que reverteixin a l'Ajuntament en les
condicions adequades.
La reversió de la instal·lació haurà de fer-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi/com a representant de la societat
.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), telèfon .................. i d’identificació fiscal número ................... .
Adreça de notificació:
Que, a efectes de la pràctica de les notificacions electròniques d'acord amb el que
disposa la Llei 9/2017 (LCSP):
Nom i Cognoms (persona autoritzada accés notificacions): ........
NIF (persona autoritzada accés notificacions): ........
Adreça de correu electrònic: ........
Número de telèfon mòbil: ........
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa ...............................consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l'Estat (RELOCE) i que la informació que consta en
l’esmentat registre no ha estat modificades i resten vigents, acreditant-se:

a) La capacitat d'obrar i representació
b) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat
c) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de
contractar establertes en la LCSP.

I em comprometo a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els següents mitjans
personals i materials de conformitat amb el Plec de clàusules:
Mitjans personals: ..............
Mitjans materials: ............
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de .........., signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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ANNEX 2 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (NO DIVISIÓ EN LOTS)
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o
bé, en nom de ............................................... (si actua per representació expressant la
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per
actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment obert simplificat sumari, de
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis
d’explotació del bar del Centre Cultural, accepta íntegrament les condicions i
obligacions que dimanen dels esmentats documents, es compromet a complir-les
estrictament, i ofereix les següents condicions:
-

-

Oferta gastronòmica:
- Oferta d’esmorzars:
- Oferta de dinars:
- Oferta de sopars:
Inversions o millores:
Ampliació de l’horari:

(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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