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I. ASPECTES GENERALS

1.

OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquest plec regular la concessió de l'ús privatiu del domini públic destinat a
l’explotació de l’activitat de bar restaurant del camp de futbol municipal del barri Centre de Sant Joan
Despí.
Aquest espai està integrat dintre de la instal·lació esportiva del camp del futbol, donant servei als usuaris i
usuàries d’aquest equipament esportiu.
El compliment de les obligacions i l’abast dels drets i facultats inherents a aquesta concessió s’ajustaran a
les determinacions d’aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, als reglaments i instruccions
que pugui dictar l’Ajuntament, i a la normativa que sigui d’aplicació.
L’Ajuntament licita la concessió d’aquest bar restaurant amb la voluntat de que sigui un espai on la
qualitat i l’oferta de servei del estiguin en sintonia amb la finalitat i activitats de l’equipament.
2.

ÀMBITS I LÍMITS DE LA CONCESSIÓ

L’adjudicatari podrà utilitzar el domini públic objecte de la concessió amb l’única finalitat d’explotar
l’activitat de bar restaurant, conforme a les prescripcions i limitacions assenyalades en aquest plec.
Els espais objecte d´ aquest procediment són:
▫

La zona per desenvolupar l´ activitat objecte del contracte és un local de 113,1 m2, dividit amb en dos
espais: un tancat de 30’13m2 destinat a cuina i un magatzem de 7,12 m2a , 5’80m2 destinat a
lavabos i la resta de 70’05 m2, que disposa de mostrador i barra.

L’espai de lavabos estarà sempre disponible per poder ser utilitzats pels clients d’aquests bar cafeteria i
no es tancarà en dies de partits o entre setmana, ni es destinarà a altres usos , com ara magatzem,
etcètera.
L’espai disposa d’accès des de l’exterior de la instal.lació, fet que permet també el seu funcionament amb
independència de la dinàmica de la pròpia instal·lació esportiva.
A títol enunciatiu i no exhaustiu, l’espai objecte de la concessió disposa de les següents instal.lacions:
-

Instal·lació elèctrica i quadre elèctric.
Instal·lació d’enllumenat i força.
Instal.lacions de fontaneria i sanejament
Instal·lació de climatització.
Instal·lació de gas.
Instal.lació d’aigua
Barra de bar.

S’adjunta com annex del plec el plànol de la concessió.
3.

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ

En quant al seu règim jurídic, les concessions sobre béns de domini públic es troben exclosos de l’àmbit
d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
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, de conformitat amb l’article 9.
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La naturalesa jurídica és patrimonial, consistent en la concessió de l'ús privatiu d’un bé de domini públic,
d’acord amb el que estableixen els articles 55 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Aquesta concessió es regirà:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

Per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques
Per les disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LBRL), i del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL),
aprovat per Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril
Per les disposicions aplicables del Reglament de patrimoni de les entitats locals de Catalunya,
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i la seva normativa de
desenvolupament Pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la LLei Municipal i de
Règim Local de Catalunya
Per les disposicions d’aquest plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives
particulars.
Per les demés disposicions de Dret Administratiu que resultin aplicables i, en el seu defecte, per
les normes de Dret privat.

Tindran caràcter contractual els següents documents:
▫
▫
▫

El document administratiu de formalització de la concessió administrativa.
El present Plec de clàusules administratives particulars.
L’oferta del concessionari.

La concessió s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici d’altri, de conformitat amb el que
estableix l’article 61 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Per la naturalesa i objecte de la concessió, l'Ajuntament de Sant Joan Despí només actua en qualitat de
titular del domini públic objecte de concessió, l'ús del qual es concedeix d'acord amb les normes i
procediments establerts per la legislació patrimonial. En conseqüència, l'atorgament i exercici dels drets
de concessió no comportarà en cap supòsit l'existència d'una relació de servei entre el concessionari i
l'ens concedent.
4.

PRINCIPI DE RISC I VENTURA

La concessió s’atorga a risc i ventura del concessionari, que assumeix totes les responsabilitats civils,
mercantils, administratives, fiscals, laborals i de qualsevol altra naturalesa que es puguin derivar de la
seva activitat com a promotor, gestor i explotador de la concessió, amb absoluta indemnitat de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament no avala ni garanteix, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui
concertar el concessionari per finançar el compliment de les seves obligacions com a promotor, gestor i
explotador de la concessió.
5.

INVERSIONS I EQUIPAMENT NECESSARI

El concessionari rebrà en ús els espais detallats en la clàusula 2 i podrà realitzar aquelles obres de
conservació, manteniment i o adequació que consideri necessàries per al millor funcionament de l’activitat
autoritzada, així com les obres de modificació de les instal·lacions que siguin procedents. El cost que es
derivi d’aquestes actuacions anirà a càrrec de l’adjudicatari i, en qualsevol cas, no es podran executar
sense la prèvia autorització municipal i sense la supervisió dels serveis tècnics municipals, restant obligat
a sol·licitar a tal efecte les corresponents llicències municipals i sotmetent-se, en el que es refereix a
l’execució d’obres, a les directrius que assenyali l’Ajuntament. Aquestes obres quedaran a benefici de
l’immoble, sense generar cap dret a indemnització, revertint a l’ajuntament al finalitzar la concessió.
Serà a càrrec íntegre del concessionari dotar l’espai i instal.lacions de la concessió de tots els elements
de mobiliari i equipament necessaris per explotar adequadament l’activitat de bar restaurant en les
condicions establertes en aquest plec.
El concessionari haurà de presentar sol·licitud a l’Ajuntament per a qualsevol canvi d’imatge, de decoració
de l’espai o de nous elements a col·locar, i no es podrà executar el projecte sense la prèvia autorització
municipal.
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6.

SUBMINISTRAMENTS

Serà a càrrec del concessionari la realització de totes les gestions necessàries per disposar dels
subministraments necessaris d’aigua, electricitat i gas, així com de les despeses corresponents.
També serà a càrrec del concessionari el pagament de les despeses derivades dels consums d’aquests
subministraments durant la vigència de la concessió.
7.

DURADA DE LA CONCESSIÓ I INICI DE L’ACTIVITAT

El termini de vigència de la concessió serà de cinc (5) anys, a comptar des de la data de la seva
formalització, essent prorrogable anualment de forma expressa i per mutu acord fins a un màxim de tres
(3) anys més.
L'inici de l'activitat vinculada a la concessió serà dins del termini màxim d'un mes a partir de la data de
formalització de la concessió. En aquest període de temps el concessionari realitzarà les actuacions de
condicionament i equipament que estimi necessàries per iniciar l’activitat.
8.

CÀNON DE LA CONCESSIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 93.4 de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions
Públiques i l'article 62.1.g) del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Decret 336/1988, el
concessionari haurà de satisfer un cànon a l'Ajuntament de Sant Joan Despí per l'exercici dels drets
derivats de la concessió.
El cànon mínim anual a satisfer i que constituirà el cànon base de licitació, es fixa en la quantitat
de 16.801,69 €.
Els licitadors, de conformitat amb el que disposa la clàusula d'aquest plec relativa als criteris d'adjudicació,
hauran d'igualar o millorar a l'alça l'import fixat com a cànon base anual de licitació.
9.

PAGAMENT DEL CÀNON RESULTANT DE L'ADJUDICACIÓ

El cànon que resulti de l'adjudicació serà abonat a l'Ajuntament de forma anual. La primera anualitat del
cànon s'abonarà en el termini dels 30 dies següents a la data d'inici de la vigència de la concessió. En les
anualitat següents als 30 dies de la data d'inici de cada anualitat.
Opcionalment, i a petició expressa, el concessionari podrà satisfer el cànon anual de forma fraccionada en
dotze mensualitats. Aquesta opció exigirà la domiciliació bancària del cànon.
10. REVISIÓ DEL CÀNON
Aquest cànon serà revisat anualment, a partir de la data d’adjudicació, aplicant com a índex de revisió la
variació de l’IPC general que fixi l’Institut Nacional d’Estadística.
11. DESPESES A CÀRREC DEL CONCESSIONARI
Seran a càrrec del concessionari totes les despeses directes o indirectes derivades de l’exercici dels drets
inherents a la concessió atorgada, de l’explotació de l’activitat autoritzada de les obligacions contingudes
en aquest plec i de l’oferta presentada.
En cap cas serà responsable l’Ajuntament, davant de tercers, de la falta de pagament pel concessionari
de les despeses al seu càrrec.
12. GARANTIA PROVISIONAL
En aquest procediment no s’exigeix la constitució de garantia provisional.
13. GARANTIA DEFINITIVA
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De conformitat amb el que disposa l'article 68 del Reglament de patrimoni de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre, l'adjudicatari de la concessió haurà de
constituir una garantia per import de 10.081,02 €.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 108 de la LCSP,
en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP i en alguna de les formes previstes a l’annex IV
d’aquest plec de clàusules.
14. TERMINI DE GARANTIA.
No s'estableix termini de garantia.
15. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
Efectuada la reversió, i no existint obligacions pendents per part del concessionari, l’òrgan competent de
l’Ajuntament adoptarà acord ordenant la devolució i cancel·lació de la garantia.
16. REQUISITS D'APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA A ACREDITAR PELS LICITADORS
Poden concórrer a aquesta licitació i presentar proposicions les persones naturals i jurídiques legalment
constituïdes, amb capacitat jurídica i d'obrar, que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies
que impedeixen contractar amb l'Administració local, previstes a la legislació de contractes de les
administracions públiques, essent una d’aquestes prohibicions el fet de no trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries.
També hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
S’estarà al disposat en els articles 87 i 91 LCSP. En particular, els licitadors hauran de presentar la
documentació següent:
- Declaració apropiada de l’entitat bancària amb la que operi habitualment
- Informació i justificació documental relativa a les principals activitats realitzades en els últims dos anys
relacionada amb l’àmbit de la restauració. Aquesta informació i documentació podrà fer referència a
l’experiència professional en el sector, currículum vitae, formació i experiència relacionada, cursos
realitzats, etc.
La Mesa de Contractació es reserva la facultat de sol·licitar quants aclariments i/o documentació
complementària siguin necessaris per garantir una correcta motivació dels licitadors admesos o exclosos
a participar en aquest procediment.

17. FORMA D'ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PREVIS D'APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA
Els licitadors substituiran la presentació inicial de la documentació acreditativa dels requisits d'aptitud,
capacitat i solvència per una DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador indicant que compleix les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració que haurà de seguir el model que
s'adjunta com annex II d'aquest plec.
El licitador a favor del qual recaigui la proposta d'adjudicació haurà d'acreditar davant l’òrgan de
contractació, prèviament a l'adjudicació de la concessió, la possessió i validesa dels documents exigits
que acreditin a la data de finalització del termini de presentació de les proposicions, les condicions
d’aptitud, capacitat i solvència exigides en aquesta concessió.
En tot cas l'òrgan de contractació, a fi de garantir el bon fi del procediment, podrà demanar en qualsevol
moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin documentació
acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari de la concessió.

II. ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
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18. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Aquesta concessió s’adjudicarà per procediment obert amb més d'un criteri d'adjudicació i tramitació
ordinària de conformitat amb el que disposa l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 60.2 del Reglament de patrimoni de les entitats
locals de Catalunya, Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
L'òrgan de contractació i el concessionari se sotmetran a l'obligació de confidencialitat de la informació en
els termes establerts a l'article 133 de la LCSP.
19. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La tramitació d'aquest expedient tindrà el caràcter d'ordinària.
20. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan de contractació competent en aquest procediment és la Junta de Govern Local, en virtut de la
delegació de competències en matèria de determinats expedients de concessions demanials efectuada
per l’Alcalde-President mitjançant Resolució núm. 20190001001687 de data 21.06.2019.
Per contactar amb l'òrgan de contractació els interessats poden dirigir-se a:
Ajuntament de Sant Joan Despí
Departament de Contractació
Carrer Camí del Mig, 9, 08970 Sant Joan Despí
Telèfons: 93 480 60 00 / 93 480 60 08
Fax: 93 480 60 55
Adreça electrònica: contractacio@sjdespi.net

21. PERFIL DEL CONTRACTANT
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de concessió i durant la seva vigència
s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 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 el DEUC, d’acord
amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat
també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç̧ que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
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.
En cas que el sistema de notificació electrònica no estigui operatiu, serà substituït pel sistema previst a l‘article
42 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant de la l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
En el perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí s'oferirà la informació relativa a la
convocatòria de la concessió i al seu desenvolupament en els termes previstos en la LCSP.
Al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí s’hi pot accedir a través de:
-

Portal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí:
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www.sjdespi.cat
-

Plataforma de Contractes del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=2557377

-

Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els licitadors s’hauran de subscriure obligatòriament com a interessat a través del “servei de
subscripció a les novetats” de l’espai virtual de cada licitació que a tal efecte es posa a la seva
disposició a l’anunci de licitació ubicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les bústies electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Per donar-se d'alta en aquest servei de subscripció per a una licitació concreta s'ha d'accedir a
l’anunci de licitació en el que s'està interessat i clicar l'opció "subscripcions, Voleu que us
informem de les novetats? ”

22. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
L'adjudicació d'aquesta concessió es realitzarà mitjançant la valoració d'una pluralitat de criteris. La
puntuació màxima a obtenir per la suma dels valors obtinguts en cada un dels criteris és de 100 punts,
distribuïda en un màxim de 55 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 45 punts
corresponents a criteris subjectius que requereixen d'un judici de valor.
a)

Criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica:
a.1) Oferta de cànon (fins a 55 punts):
L’oferta que presenti el cànon anual més alt obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran
avaluades de forma proporcional. La fórmula a aplicar serà:
Cànon anual a valorar
Cànon anual més alt dels oferts

b)

X puntuació màxima

Criteris vinculats a l'objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen d'un judici
de valor:
Projecte d'Explotació presentat pels licitadors, fins a 45 punts.
En aquest apartat de la fase d'avaluació de les ofertes s'analitzarà el projecte d'explotació de
l'activitat elaborat pels licitadors. En ell s'hauran de plasmar totes les característiques de l'activitat del
bar que el licitador consideri necessàries per tal que l'Ajuntament pugui avaluar el grau de qualitat de
l'oferta, la seva adequació a la finalitat de la concessió i a les necessitats de l'entorn on està ubicat, el
grau de qualitat del servei a prestar, els mecanismes de control de qualitat inherents a l'activitat de
restauració, i els eventuals valors afegits de les propostes de cada licitador.
Els licitadors presentaran l'oferta relativa a aquest apartat mitjançant un document degudament
indexat, enquadernat i numerat sota el títol: "PROJECTE D'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL
BAR DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE", que obligatòriament tindrà com a mínim el
següent contingut:
1.

Oferta de productes i serveis.

2.

Horaris i calendari anual.
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3.

Organització, qualificació i experiència professional i dimensió dels mitjans personals que
destinarà al funcionament ordinari del bar restaurant.

4.

Detall de la inversió prevista per a la posta en marxa i posterior funcionament del bar restaurant.
Cal detallar a que es destinarà aquesta inversió, quins elements concrets, i quan està prevista fer
la inversió compromesa( idoneïtat i repartiment al llarg del contracte).
La proposta d’inversió contindrà de forma diferenciada la inversió necessària per iniciar l’activitat i
la inversió per actuacions de millora.

5.

Protocols de neteja i manteniment de les condicions higièniques i sanitàries requerides en aquest
tipus d’activitat.

6.

Aspectes relatius a la imatge del bar restaurant.

7.

Altres aspectes complementaris del funcionament del bar restaurant: uniformitat del personal,
publicitat, etc.

Els documents que acreditin el compromís del licitador en relació amb els criteris que han de servir de
base per adjudicar la concessió hauran d'estar signats obligatòriament pel licitador o el seu representant
legal.

23. FORMA I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
L'òrgan de contractació anunciarà la licitació d'aquesta concessió en el perfil de contractant. Cada
licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió temporal amb
d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
La presentació de la proposició suposa l'acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat
de les clàusules o condicions del plec i la resta de documentació de la licitació, sense excepció o reserva.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran, dins del termini assenyalat
en el departament de Contractació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del Mig, núm.9,
08970 Sant Joan Despí.
Quan les proposicions s'enviïn per correu postal (en cap cas missatger), el licitador haurà de justificar la
data d'imposició de la tramesa a les Oficines de Correus i anunciarà la remissió de la seva oferta a l'òrgan
de contractació el mateix dia, mitjançant fax o correu electrònic remès al numero o adreça de l’òrgan de
contractació que s’indica en aquest mateix plec. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà
admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació posteriorment a la data i hora de
l'acabament del termini assenyalat a l'anunci. Transcorreguts, no obstant això, deu dies naturals següents
a la data indicada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les PROPOSICIONS seran presentades en el departament de Contractació de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí i estaran integrades per la següent DOCUMENTACIÓ, amb la forma i
contingut que s’indica:

a)

LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ degudament complimentada seguint el model que
figura com annex I d’aquest plec. (Aquest document NO s’ha d’introduir en cap dels sobres. Un
cop registrat es lliurarà una còpia al licitador que constituirà el rebut de la presentació efectiva de la
proposició)
Els licitadors que optin per presentar la proposició per correu garantiran que aquest document no
s’introdueixi a l’interior de cap dels sobres que conformen la proposició.
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b)

SOBRE NÚMERO 1, relatiu a la documentació de caràcter administratiu requerida per participar
en aquesta licitació. Aquest sobre haurà de contenir els següents documents:
▪

DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador indicant que compleix les condicions d’aptitud,
capacitat i solvència establertes legalment per contractar amb l'Administració incloses les que
s’exigeixen particularment en aquesta concessió. Aquesta declaració seguirà obligatòriament el
model que s’adjunta a aquest plec com annex II.

El sobre número 1 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat del seu contingut
fins el moment de la seva obertura. S'identificarà obligatòriament amb la següent llegenda,
que haurà d’estar signada pel licitador o el seu representant legal:

"SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa requerida per participar en el procediment obert
convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació dels drets de CONCESSIÓ DE
L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PUBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT DEL
CAM DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN DESPÍ, expedient CO2019001PATR,
presentada per ______________________, amb DNI: _____________, en nom propi / en nom de
l'empresa ____________________________(*), amb NIF: _____________ , amb el següent domicili
a efectes de comunicacions: adreça __________________; telèfon __________ ; fax ____________;
adreça electrònica ____________ "

c)

SOBRE NÚMERO 2, relatiu a la documentació acreditativa dels elements de l’oferta que per a la
seva avaluació requereixen d’un judici de valor, que haurà de contenir la següent documentació:
▫

Relació numerada de la documentació inclosa.

▫

Documentació acreditativa de l'oferta segons el que s'estipula en el redactat del criteri
d'adjudicació b.1 d'aquest plec (Projecte d’explotació de l'activitat de bar restaurant del
camp de futbol del Barri Centre, a Sant Joan Despí).

El sobre número 2 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat i secret del seu contingut
fins el moment de la seva obertura en acte públic. S'identificarà obligatòriament amb la següent
llegenda, que haurà d’estar degudament signada pel licitador o el seu representant legal:

"SOBRE NÚM. 2: Documentació relativa als aspectes de l’oferta que per a la seva avaluació requereixen
d’un judici de valor en el procediment obert convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a
l'adjudicació dels drets de CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PUBLIC DESTINAT A
L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT DEL CAM DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN
DESPÍ, expedient CO2019001PATR, presentada per _____________________, amb DNI:
_____________, en nom propi / en nom de l'empresa ____________________________(*), amb NIF:
_____________ , amb el següent domicili a efectes de comunicacions: adreça __________________;
telèfon __________ ; fax ____________; adreça electrònica ____________ "

d)

SOBRE NÚMERO 3, relatiu a la documentació acreditativa dels elements de l’oferta avaluables
de manera automàtica, que haurà de contenir la següent documentació:
▫

Relació numerada de la documentació inclosa.

▫

Annex V (model d'oferta econòmica i resta de criteris avlaubles de forma automàtica, si s’escau)

El sobre número 3 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat i secret del seu contingut
fins el moment de la seva obertura en acte públic. S'identificarà obligatòriament amb la següent
llegenda, que haurà d’estar degudament signada pel licitador o el seu representant legal:
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"SOBRE NÚM. 3: Documentació relativa als aspectes de l’oferta avaluables de forma automàtica en el
procediment obert convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació drets de
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PUBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN DESPÍ, expedient
CO2019001PATR, presentada per _____________________, amb DNI: _____________, en nom propi /
en nom de l'empresa ____________________________(*), amb NIF: _____________ , amb el següent
domicili a efectes de comunicacions: adreça __________________; telèfon __________ ; fax
____________; adreça electrònica ____________ "

ADVERTÈNCIA

La inclusió incorrecta de documents en un o més dels sobres, produirà els següents efectes:
-

Si la documentació no vulnera el deure de mantenir secret el contingut de les ofertes fins el moment
de la seva obertura en acte públic, serà separada de la resta de documentació i no constituirà objecte
d'estudi ni avaluació per part de la Mesa de Contractació o dels tècnics que en el seu cas siguin els
encarregats de realitzar informe tècnic per encàrrec de la Mesa.

-

Si la documentació inclosa en un sobre vulnera el deure de mantenir secret el contingut de les ofertes
fins el moment de la seva obertura en acte públic, la proposició serà rebutjada íntegrament.

La documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

24. MESA DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan de contractació competent en aquest procediment estarà assistit per la mesa permanent de
contractació.
La composició de la Mesa de Contractació serà l’aprovada per Resolució d’Alcaldia 1597 de 28.06.2019,
ratificada per l’Ajuntament Ple en sessió de 10 de juliol de 2019. La seva composició és la següent:
President:
Sr. Cristian Rastrojo Lara, Tinent d’Alcalde, President de l’Àrea de Governança i Desenvolupament local.
Suplent: El/la regidor/a delegat/da Judith Riera Román
Vocals:
1.

Sra. Mª Teresa Cavero Ramírez, Secretària general.
Suplent: Sr. Martí Velasco Formiga, tècnic jurídic de Secretaria.

2.

Sr. Francesc Roldan Burgos, Interventor municipal
Suplent: Núria Badell Vidal, tècnica de Serveis econòmics..

3.

Sr. Ferran Guasch Ferrer, cap de Contractació

Secretari: Josep Ruiz Avial, funcionari del servei de contractació.
Funcionaris o assessors especialitzats: A les reunions de la Mesa podran assistir, amb veu però sense
vot, el/la cap de departament corresponent en funció de la matèria objecte del contracte o tècnic/a expert
del departament en qui delegui.
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25. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
a)

Qualificació de la documentació del sobre 1

Finalitzat el termini de recepció de proposicions, el departament dependent de l’òrgan de Contractació
expedirà una relació de les proposicions rebudes, les presentades per correu que compleixin amb els
requisits exigits per a aquest mitjà de presentació, però encara no rebudes o, si escau, sobre l'absència
de licitadors, que, juntament amb la documentació que integra les proposicions, remetrà al secretari de la
Mesa de Contractació designat per l'òrgan de contractació.
En el supòsit que s’observés en la documentació que integra el sobre número 1 algun defecte de caràcter
formal subsanable, el mateix departament, prèviament a remetre les proposicions al secretari de la Mesa,
requerirà al licitador per a que efectuï l’oportuna subsanació en els termes indicats a l’article 81.2 del RD
1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. D’aquestes actuacions i el seu resultat s’emetrà el corresponent informe, que acompanyarà la
documentació a lliurar al secretari de la Mesa.
Rebudes les proposicions pel secretari de la Mesa de Contractació, aquest ho comunicarà al President, el
qual procedirà a convocar la Mesa de Contractació.
Constituïda la Mesa, es procedirà a declarar l’admissió dels licitadors quina documentació presentada
reuneixi els requisits formals establerts en el plec, així com, si es dona el cas, la no admissió a participar
en la licitació d’aquells que no els reuneixin transcorregut el termini atorgat per a la seva subsanació, fet
que es farà constar de manera motivada a l’acta de la sessió.
b)

Qualificació de la documentació del sobre 2

L'obertura de la documentació inclosa en el sobre número 2, relativa als aspectes de l’oferta que per a la
seva avaluació depenen d'un judici de valor, es realitzarà en acte públic i serà anunciada en el perfil de
contractant amb suficient antel.lació.
Prèviament a l'obertura dels sobres, el President de la Mesa procedirà a llegir la relació d’interessats
admesos i, si procedeix, dels interessats que havent presentat la seva proposició dins del termini fixat,
han incomplert els requisits formals exigits per a la seva admissió, sense que els hagin subsanat en el
termini atorgat, amb expressió de les causes d’inadmissibilitat.
A continuació, i un cop els licitadors que ho desitgin hagin comprovat l’estat de les seves proposicions als
efectes de comprovar si mantenen el seu caràcter de secretes, s'obrirà el sobre corresponent als aspectes
de l’oferta que per a la seva avaluació depenen d'un judici de valor.
Finalitzat l’acte públic, la documentació inclosa serà avaluada i ponderada per la Mesa de Contractació
d'acord amb els criteris que figurin en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, amb l'assistència
tècnica prevista a l’article 157 de la LCSP si així s’estima pertinent.
La puntuació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor es farà pública a l’inici de l'acte
d'obertura de la resta de documentació que integra la proposició (sobre número 3: aspectes de l’oferta
avaluables de forma automàtica).
c)

Qualificació de la documentació del sobre 3

L'obertura de la documentació inclosa en el sobre número 3, relativa als aspectes de l’oferta avaluables
de forma automàtica, es realitzarà en acte públic anunciat amb la suficient antelació en el perfil del
contractant.
Constituïda la Mesa, es procedirà en primer lloc a fer pública la puntuació assignada als elements de
l’oferta que depenen d'un judici de valor
.
A continuació, i un cop els licitadors que ho desitgin hagin comprovat l’estat de les seves proposicions als
efectes de comprovar si mantenen el seu caràcter de secretes, la Mesa procedirà a l'obertura de la
documentació relativa als aspectes de l’oferta avaluables de forma automàtica i, un cop finalitzat l’acte
públic, procedirà a la seva valoració de conformitat amb el que disposa el Plec de Clàusules
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Administratives Particulars, amb l'assistència tècnica, si així es determina, que preveu l'article 157 de la
LCSP.
d)

Classificació de les ofertes, adjudicació de la concessió i notificació de l’adjudicació

Finalitzada la fase de valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació, classificarà, per ordre decreixent
segons la puntuació total obtinguda, les proposicions admeses i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals, elevant la proposta de classificació a l’òrgan de contractació als efectes
del que disposa l’article 150 de la LCSP.
A la vista de la proposta de classificació, l’òrgan de contractació, en virtut del que disposa l'esmentat
article 150 de la LCSP, requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
per a que dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la següent documentació:
a)

Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència en la data de
finalització del termini de presentació de les proposicions segons la relació de documents que s’indica
a l’annex III d’aquest plec, en el supòsit que dita documentació no hagi estat requerida amb
anterioritat.

b)

Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva fixada en la resolució o acord
d’adjudicació provisional, si així ho fixa el plec.

c)

Certificats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Seguretat Social conforme
l’adjudicatari provisional està al corrent de les seves obligacions.

d)

Original o còpia compulsada de l'alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf
corresponent a l'objecte de la concessió, sempre que exerceixi activitats subjectes a aquest impost,
en relació amb les que vingui realitzant en la data de presentació de la seva proposició referida a
l'exercici corrent o l'últim rebut, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de
baixa en la matrícula de l'esmentat import. Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost
hauran de presentar declaració responsable indicant la causa de l'exempció.

La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat, representació si escau, capacitat i
solvència (article 140 de la LCSP) serà efectuada per la Mesa de Contractació. El secretari de la Mesa
estendrà l'acta relativa al seu resultat als efectes que legalment pertoquin.
En el supòsit que el requeriment previst a l'article 150 de la LCSP no es formalitzi adequadament en el
termini assenyalat o en el termini que s'hagués atorgat per subsanar defectes subsanables, s’entendrà
que el licitador ha retirat materialment la seva oferta, i en aquest cas es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, prèvia
resolució motivada de l’òrgan de contractació.
En el cas en que l'òrgan de contractació apreciés possible falsedat en la documentació acreditativa dels
requisits de personalitat, representació, capacitat i solvència, podrà aplicar-se la causa de prohibició de
contractar establerta a l'article 71 de la LCSP, prèvia incoació del corresponent procediment contradictori.
Un cop formalitzat adequadament el requeriment, l’òrgan de contractació adjudicarà la concessió de
manera motivada dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida.
L'adjudicació serà notificada a tots els licitadors i, simultàniament, serà publicada al perfil de contractant
de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (www.sjdespi.cat).
En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què s’ha de procedir a la formalització
de la concessió de conformitat amb l’article 153 de la LCSP.
26. OFERTES ANORMALS O DESPROPORCIONADES
En els casos en què l'òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat
formulada en termes que la fan anormal o desproporcionada en quan al cànon ofert, o que el projecte
d’explotació no respon a les característiques i límits de la concessió presumint-se dificultats importants en
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quan a la seva viabilitat, només podrà excloure-la de procediment de licitació prèvia tramitació de
procediment que estableix l’article 149 de la LCSP.
27. RENÚNCIA O DESESTIMENT
Correspon a l'òrgan de contractació, per raons d'interès públic degudament justificades, renunciar a la
celebració de la concessió o desistir del procediment abans de l'adjudicació.
28. VALIDACIÓ DEL PODER DE REPRESENTACIÓ DE L'ADJUDICATARI DE LA CONCESSIÓ
La documentació que acrediti la representació i facultats de l'empresari que resulti adjudicatari haurà de
ser validada per la Secretaria de la Corporació, prèviament a la formalització de la concessió, sens
perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest
document en la data final del termini per a la presentació de proposicions.

29. FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ
El títol de la concessió es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 153 de la LCSP no més
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors.
L'adjudicatari podrà sol·licitar que la concessió s'elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les
corresponents despeses.
En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses, aquesta haurà d'estar formalment
constituïda abans de la formalització de la concessió.

30. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb l’art 133 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució de la concessió i a la què s’hagi donat tal caràcter en
aquest Plec o en la concessió.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
De conformitat amb l’art. 133 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada
pels licitadors i designada expressament per aquests com a confidencial. Aquest caràcter fa referència
particularment als secrets comercials o tècnics i als aspectes confidencials de les ofertes.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

31. DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PELS LICITADORS QUE NO HAGIN
RESULTAT ADJUDICATARIS DE LA CONCESSIÓ
Durant el període de tres mesos, comptador a partir de la finalització del termini legal per recórrer davant
la jurisdicció competent l'adjudicació de la concessió i sempre que no s'hagi interposat cap recurs, les
empreses licitadores que no hagin resultat adjudicatàries podran retirar la documentació tècnica i
administrativa que hagin presentat per participar en la licitació.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi exercit aquest dret, l'Ajuntament de Sant Joan Despí podrà
disposar lliurement d'aquesta documentació, procedint, si ho estima convenient i no hi ha cap procediment
de reclamació en curs, a la seva destrucció.
En el supòsit de que un o més dels licitadors hagin presentat recurs contra l'adjudicació de la concessió,
el termini d'un mes a que fa referència el paràgraf primer d'aquesta clàusula comptarà a partir de la data
de resolució del recurs que posi fi a la via administrativa o a qualsevol acció que permeti la possibilitat de
revisar l'acord d'adjudicació.
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III. CONDICIONS D'EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI.
DRETS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

32. CONDICIONS DE L’ACTIVITAT
Calendari anual i horaris d’obertura.
Aquest servei està orientat a cobrir les necessitats del funcionament del camp de futbol del barri Centre,
però també té una accés diferent a l’entrada principal i li permet funcionar quan la instal·lació està
tancada.
El bar cafeteria haurà d’obrir , com a mínim, els dies que la instal·lació esportiva estigui oberta al públic,
segons calendari oficial de la temporada.
Els horaris mínim d’obertura de la instal·lació seran els següents:
De dilluns a divendres de 17:00 a 23:00 h.
Dissabte de 08.00 a 22:00h.
Diumenge de 08:00 a 17:00 h.
El concessionari exposarà a l’exterior de l’establiment l’horari vigent d’obertura del bar restaurant.
Serveis mínims que caldrà oferir.
Aquesta instal·lació té una gran varietat de potencials clients que dóna lloc a diferents opcions de serveis.
L’oferta comprendrà com a mínim::
Esmorzars.
Menú de migdia.
Berenars.
Menús de grups.
Menú campus esportius
Tenint en compte que a Nadal , setmana santa i estiu es realitzen campus esportius a la instal·lació es
farà un menú setmanal de dilluns a divendres destinat a nens i nenes de 4 a 14 anys.
Preus.
El preus hauran d’estar en la mitjana de preus que, per aquest tipus de serveis, s’estiguin aplicant a
establiments similars de l’entorn.
El concessionari està obligat a admetre el pagament amb targetes de crèdit i dèbit, així com els tiquets
restaurant més habituals.
Tots els productes que s’ofereixin als serveis de bar, de cafeteria i al restaurant, han de figurar en una
llista amb els seus preus unitaris (IVA inclòs) per a la deguda informació als usuaris. L’empresa
concessionària té l’obligació d’exposar en ubicacions ben visibles tots els llistats de preus de productes i
serveis.
Inexistència d’exclusivitat.
L’explotació del bar restaurant del camp de futbol del barri centre no implica exclusivitat de cap tipus, ni al
propi edifici ni al seu entorn.
Màquines de vending i màquines escurabutxaques.
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Està totalment prohibit que tant al recinte interior com a la terrassa el concessionari instal·li màquines de
vending, màquines escurabutxaques o altres màquines de venda de boletes o joguines per a nens/es.
Imatge i estètica.
El concessionari tindrà tots els espais en un ordre correcte, mantenint una imatge agradable i atractiva
pels clients.
Resta especialment prohibit tenir materials, capses i elements apilats pel mig distorsionant la bona imatge
dels espais.
L’article 4 LCSP preveu que el règim jurídic d’aquest contracte segueix les seves normes especials,
aplicant-se els principis de la Llei de contractes per resoldre les dubtes i llacunes que poguessin
presentar-se. Li resulten d’aplicació subsidiària els principis generals aplicables a la contractació del
sector públic, així com la resta de l’ordenament jurídic.

33. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
La concessió s’atorga sota les següents condicions i obligacions generals, sense perjudici d’altres
obligacions previstes en el plec:
a)

Abonar puntualment el cànon a l'Ajuntament.

b)

Estar degudament inscrit en els registres administratius corresponents en funció de l’activitat, entre
d’altres el registre sanitari d’indústries i Productes Alimentaris de la Generalitat.

c)

El concessionari ha d’obtenir els permisos i autoritzacions corresponents per a l’exercici de l’activitat
de bar restaurant.

d)

Estar al corrent del pagament de les despeses derivades dels subministraments d’electricitat, aigua i
gas.

e)

Estar al corrent dels impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre, tant municipals com provincials,
autonòmics o estatals, corresponents a la sol·licitud i obtenció dels permisos i llicències necessaris
per a l’exercici de l’activitat, incloses les taxes per prestació dels treballs d’inspecció i qualsevol altre
que sigui aplicables d’acord amb les disposicions vigents.

f)

No fer construccions, instal·lacions ni edificacions, amb caràcter permanent o provisional, dins del
recinte ni tampoc en la zona exterior del local, ni cap tipus de senyalització o anunci publicitari,
sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Les obres de conservació i adaptació
que el concessionari consideri necessàries per a l’adequada explotació de l’activitat – degudament
autoritzades per l’Ajuntament - seran íntegrament al seu càrrec, restant obligat a sol·licitar a tal
efecte les corresponents llicències municipals i sotmetent-se, en el que es refereix a l’execució
d’obres, a les directrius que assenyali l’Ajuntament. Aquestes obres quedaran a benefici de
l’immoble, sense dret a cap indemnització per part de l’adjudicatari.

g)

No emmagatzemar, fora dels límits de les dependencies objecte de la concessió, productes, caixes o
mobiliari, tinguin o no relació directa amb la concessió.

h)

Complir amb les obligacions derivades del Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els
fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum. El concessionari haurà de
tenir de forma visible i a disposició dels clients els fulls oficials facilitats per l’autoritat competent, en
el qual els usuaris puguin fer constar tot allò que considerin oportú, a l’empara de la normativa sobre
protecció dels drets de consumidors i usuaris.

i)

Designar i comunicar a l’ajuntament la persona responsable de la concessió que serà qui mantindrà
contacte directe ordinari amb l’ajuntament.

j)

Complir estrictament amb les normatives i ordenances relacionades amb l’exercici de l’activitat de
bar restaurant

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

k)

Respectar les condicions d’horaris i dies d’obertura i tancament del bar restaurant que resultin del
plec i l’oferta presentada.

l)

Oferir els serveis propis de bar restaurant d’acord amb le estipulacions establertes en aquest plec i
l’oferta presentada.

m)

Servir al públic els productes de consum autoritzats per a aquesta classe d’establiments per la
normativa vigent, amb la cura i la pulcritud degudes i amb les condicions higièniques i sanitàries
necessàries i d’acord amb la normativa legal vigent.

n)

El concessionari assumirà totes les despeses de posada en marxa de l’activitat, les de reparació,
substitució o manteniment necessaris dels béns que es posin a la seva disposició. Les despeses que
hagi de realitzar durant la vigència de la concessió per causes alienes a la seva responsabilitat
(robatori, vandalisme, etc.) seran íntegrament al seu càrrec.

o)

Supeditar l’activitat autoritzada – bar restaurant – a les necessitats de les instal.lacions esportives on
està ubicat.

p)

Realitzar al seu càrrec la inversió necessària per dotar del mobiliari, estris, maquinària i altres
elements necessaris per exercir l’activitat. El material que aporti l’adjudicatari serà de la seva
propietat amb l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat i, si és el cas, renovar-lo per assegurar un
bon nivell de qualitat.

q)

L’adjudicatari no podrà dur a terme activitats no relacionades directament amb la finalitat de la
concessió, ni podrà cedir a tercers l’ús de l’espai de la cafeteria o la cuina.

r)

Mantenir la porció de domini públic utilitzada i les instal·lacions, mobiliari i elements vinculats a
l’establiment, en bon estat de conservació i funcionament, així com substituir els elements
deteriorats o defectuosos quan sigui necessari, en els termes que preveu el present plec.

s)

Mantenir el domini públic objecte de la concessió en un bon estat de neteja i higiene aplicant els
criteris i barems de bones pràctiques del sector i complir els requisits en relació a les condicions
higièniques i sanitàries que disposa la normativa vigent.

t)

Mantenir la interlocució amb la direcció de l'equipament, en relació als aspectes del funcionament de
la instal·lació on es troba la cafeteria restaurant, que a títol enunciatiu s’enumeren a continuació:
-

Comunicar qualsevol avaria que es produeixi a la instal·lació així com el seu estat de
manteniment.
Comunicar els incidents que es produeixin durant l’ús de la instal·lació.
Comunicar les necessitats que es produeixin generades pel funcionament de la instal·lació així
com les expressades pels seus usuaris.
Comunicar qualsevol altre aspecte que es requereixi des de la direcció del centre.

u)

Assegurar la capacitació del personal per atendre els clients en català i castellà.

v)

Respectar l’entorn interior i exterior dels espais de la concessió, sense fer cap mena de modificació
o introduir elements de senyalització que puguin alterar la imatge o el disseny urbanístics o de les
activitats allà programades sense autorització expressa de l'Ajuntament.

w)

Tramitar i realitzar al seu càrrec les actuacions necessàries per obtenir les llicències, autoritzacions i
permisos municipals, autonòmics o estatals que s’escaiguin per a l’exercici de l’activitat.

x)

El concessionari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar als usuaris,
a conseqüència: de la seva actuació, de la del personal que tingui al seu càrrec, de l’estat deficient
de la instal·lació o, en general, del funcionament de l’activitat que gestioni, amb la completa
indemnitat de l’Ajuntament, abonant a càrrec seu les indemnitzacions que corresponguin per aquest
motiu.

y)

Llevat del rètol o símbol indicador del nom de l’establiment, que s’instal·larà amb subjecció al model i
característiques determinades pels Serveis Tècnics Municipals, el concessionari no podrà col·locar o
exhibir anuncis o reclams publicitaris de cap classe. Podrà, no obstant, exposar programes o
anuncis relatius als actes públics que s’organitzin dins del recinte de l’equipament.
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z)

Estarà obligat també a formalitzar i mantenir vigents una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat derivada dels riscos al·ludits en el paràgraf precedent, tant si els perjudicats són els
clients o usuaris com els propis empleats o altres persones. Exhibirà l’original de la pòlissa i en
lliurarà una fotocòpia a l’Ajuntament dins dels quinze dies següents a la signatura de la concessió.
La Corporació municipal podrà obligar a l’adjudicatari, en qualsevol moment, a incrementar el capital
assegurat o millorar les condicions de la cobertura, de manera quantitativa o qualitativa, i aquest
haurà de promoure la modificació oportuna de la pòlissa i assumir-ne el seu cost.

aa) En cas de renúncia a la concessió pel titular, aquest haurà de retirar, en un termini de 15 dies hàbils
a partir de la data de notificació de l’acord d’extinció de la concessió, tot el mobiliari i equip existent
que sigui de la seva propietat i que sigui mòbil i no formi part de l’estructura ni de les instal·lacions
de la construcció, restituint la zona i la cafeteria restaurant a les mateixes condicions existents amb
anterioritat a l’inici del servei. La renúncia voluntària injustificada serà motiu de confiscació de la
garantia.
bb) El concessionari haurà de disposar dels contenidors necessaris de segregació de residus i acomplir
les indicacions que el personal municipal realitzi respecte al seu tractament i eliminació.
cc)

Tenir especial cura en vetllar per mantenir les condicions ambientals adients d¡acord amb el que
disposin les ordenances vigents (soroll, fums, etcètera) de tal manera que no interfereixin en
l'activitat de l'equipament.

dd) El personal contractat per a l’explotació de l’activitat autoritzada dependrà exclusivament del
concessionari i no tindrà lligam administratiu, laboral o de cap altra classe amb l’Ajuntament de Sant
Joan Despí. El concessionari està obligat al compliment de tota la normativa en matèria laboral i de
seguretat en el treball.
ee) El personal haurà de tenir un tracte correcte i respectuós envers els usuaris. Tot el personal haurà
de tenir la formació i acreditació necessària per a la manipulació d’aliments i gestió ambiental,
segons la normativa vigent.
ff)

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte de la concessió, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del mateix.

gg) Complir les recomanacions i directrius que en tot moment assenyali l’Ajuntament de Sant Joan
Despí.
hh) Qualsevol canvi de dades del domicili del concessionari, perquè produeixi aquests efectes haurà`de
ser notificat a l’Ajuntament per aquest immediatament.
ii)

El concessionari està obligat a col·laborar mitjançant la prestació dels serveis propis del seu àmbit
d'activitat quan així li ho demani l'Ajuntament durant el desenvolupament de les activitats o actes que
es programin en el recinte.

jj)

Relacions del concessionari amb tercers. Qualsevol relació jurídica, contracte o conveni que el
concessionari conclogui amb tercers tindrà caràcter estrictament privat i no serà, en cap cas, font
d’obligacions per l’Ajuntament.

kk)

En els contractes o convenis de qualsevol mena que el concessionari formalitzi amb tercers hi haurà
de figurar, com a clàusula expressa, que aquests tercers no adquireixen drets de cap tipus davant
l’Ajuntament, i que el contracte o conveni s’extingirà automàticament en el moment d’extingir-se la
concessió, per qualsevol motiu.

Prohibicions expresses a títol enunciatiu ni no exhaustiu
a)

No es podrà realitzar cap altra activitat que la que sigui pròpia i específica de l’objecte de la
concessió.

b)

Resta expressament prohibida la celebració de festes o esdeveniments que no tinguin autorització
expressa de l’Ajuntament. En cap cas seran autoritzades aquelles activitats que impliquin una
limitació al lliure accés.
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c)

A la cafeteria restaurant queda expressament prohibida la instal·lació i l’ús de qualsevol aparell
electrònic que pugui reproduir música, àudio, i/o vídeo sense autorització prèvia de l’Ajuntament. Així
mateix es prohibeixen les actuacions musicals en directe, seleccionadors de música i disc-jockeys
sense autorització expressa de l’Ajuntament.

d)

Es prohibeix expressament la col·locació de qualsevol element mòbil o fix en el domini de la
concessió sense autorització expressa de l’Ajuntament.

e)

En cap cas existirà algun tipus de contenidor o recipient fora del local. Es guardaran tots els residus
degudament al seu interior.

f)

Es prohibeix instal·lar-hi cap classe de màquina de joc o atzar. Tampoc es podrà realitzar la venda de
butlletes de loteria o altres jocs, ni organitzar cap tipus de rifa, sorteig o joc d’atzar, sort o envit, llevat
que l’Ajuntament ho autoritzi de forma expressa i prèvia.

g)

Vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys i haurà de
senyalitzar en un lloc perfectament visible la prohibició de vendre o subministrar begudes
alcohòliques als menors de divuit anys, d’acord amb les condicions establertes en el Decret
235/1991, de 28 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen
les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac i les begudes
alcohòliques.

h)

Vendre o subministrar tabac, atenent a la seva condició d’equipament públic i a la Llei 28/2005, de 26
de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

i)

Emmagatzemar material, productes o mercaderies fora de l’espai destinat especialment a aquesta
finalitat.

34. MANTENIMENT I NETEJA
Serà a càrrec del concessionari totes les actuacions relatives al manteniment i neteja de tot el recinte de
la concessió, així com de tots els béns que s’adquireixin per aquest. El concessionari portarà a terme les
tasques de conservació i reparacions necessàries.
Al llarg de la concessió s’haurà de mantenir el bar restaurant en correctes condicions d’ús i seguretat, fent
les revisions i les obres de millora necessàries per assolir aquest objectiu.
També anirà a càrrec de l’adjudicatari la neteja generada per l’activitat del bar restaurant, així com de
totes les instal·lacions, maquinària, estris, mobiliari, utillatge, parament i tot el que precisa per al seu
funcionament. La neteja de la part interior dels vidres de l’espai de cafeteria restaurant són càrrec del
concessionari, la part exterior dels vidres és a càrrec de l’Ajuntament. La neteja de l’espai de terrassa,
que haurà de comptar, si procedeix, amb la preceptiva llicència, serà a càrrec del concessionari.
També ha de fer adequadament la recollida selectiva de les fraccions que es recullen per separat al
municipi de Sant Joan Despí.
35. RESPONSABILITAT DEL CONCESSIONARI. ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES.
Serà per compte del concessionari reparar o reposar, restablint-ne les condicions primitives si fos
possible, tots els béns o serveis de tercers, públics o privats, afectats com a conseqüència de les
operacions que requereixi la gestió i explotació del bar, així com compensar adequadament les entitats,
persones o propietats perjudicats, indemnitzant-los els danys i perjudicis directes o indirectes causats. No
obstant, si les afectacions o els danys fossin conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Ajuntament, s’aplicarà la normativa general bàsica sobre la contractació administrativa i sobre
responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.
Serà igualment per compte del concessionari l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d’ella
per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les previstes a l’apartat anterior.
El concessionari, en la seva qualitat d'únic titular de l'activitat, respondrà:
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a)

Dels danys materials i personals i perjudicis que, si s’escau, es produeixin a terceres persones o a
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, com a conseqüència de l’activitat,

b)

De l’estat de conservació i funcionament de les instal·lacions,

c)

De l’incompliment de les normes que li siguin d'aplicació i, en general, de les conseqüències de
qualsevol accident que es produeixi amb independència de la causa que l’hagi provocat, encara que
sigui una causa exterior i aliena.

Serà obligació del concessionari contractar, al seu càrrec, les pòlisses d’assegurances necessàries per
respondre d’aquestes obligacions i durant tota la vigència de la concessió.
En cas que el capital assegurat en la pòlissa no arribés a cobrir les responsabilitats en que hagués
incorregut el concessionari, aquest quedarà exclusiva i personalment obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis ocasionats, obligant-se a mantenir indemne a l’Ajuntament de Sant Joan Despí de qualsevol
acció o responsabilitat que davant el mateix pogués exercitar-se.
36. DRETS DEL CONCESSIONARI.
El concessionari adquireix dins la concessió els següents drets:
a)

Explotar les instal·lacions del domini públic concedit d’acord amb la seva finalitat i les
estipulacions d’aquest plec.

b)

Reclamar de l’Ajuntament la pacífica possessió de les instal·lacions objecte de la concessió
contra qualsevol pertorbació de tercers, de fet o de dret.

37. CESSIÓ
Els drets i obligacions de la concessió, poden ser cedits pel concessionari a un tercer sempre que les
seves qualitats tècniques o personals no hagin estat raó determinant de l’adjudicació de la concessió.
Per tal què l’adjudicatari pugui cedir els seus drets i obligacions a tercer, l’Ajuntament ho haurà
d’autoritzar de forma prèvia i expressa. Només es podrà dur a terme la cessió, una vegada autoritzada, a
partir de l’inici de la tercera anualitat de la concessió..
El cessionari ha de tenir capacitat per a contractar amb l’Administració, la solvència que resulti exigible en
aquest ple, i no estar incurs en cap prohibició de contractar.
La cessió s’haurà de formalitzar, entre el concessionari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions de la concessió incloses en el plec, així com
a l’oferta econòmica.
El supòsit de transmissió d'accions o participacions quan el concessionari sigui una societat mercantil que
en la pràctica comporti el canvi de concessionari requerirà de la prèvia autorització de l’Ajuntament, en els
termes que estableix l'article 241 j) del ROAS.

38. DRETS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
L'Ajuntament té, com a Administració concedent, a més dels drets i les potestats generals que estableixen
els arts. 61 i 62 del RPEL, i dels que es derivin d’altres disposicions d’aquests plec, els drets i les
potestats següents:
a)

Facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament. L’Ajuntament té dret a inspeccionar els béns i
instal·lacions objecte de la concessió així com qualsevol documentació relacionada amb la mateixa,
mitjançant el personal que designi a aquest efecte. L’esmentat personal podrà dictar les ordres que
calguin per mantenir o restablir la correcta utilització dels béns objecte de la concessió.
Els serveis tècnics municipals realitzaran inspeccions, amb la periodicitat que considerin oportuna per
tal de supervisar la correcta execució de les obres dekl bar restaurant i podran imposar l’adopció de
les mesures que convinguin per a la millor execució de les obres i instal·lacions. El concessionari
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haurà d’adoptar les mesures adients per al compliment d’aquests requeriments, sempre que li fossin
comunicats per escrit i no s’oposin a les disposicions d’aquest plec. Qualsevol discrepància serà
resolta mitjançant resolució de l’òrgan comptent, immediatament executiva, atenent a l’interès
general.
Aquesta supervisió pels serveis tècnics municipals de l’execució de les obres i instal·lacions queda
limitada al control de la correcta execució de les previsions que figuren en els projectes aprovats, i
per tant les mesures que puguin determinar-se en cap moment implicaran una modificació d’aquestes
previsions.
A més, l’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment del concessionari l’adopció de les mesures
necessàries de reparació, conservació i manteniment de la cafeteria restaurant, de les seves
instal·lacions i del seu entorn, i, en general, de tot el domini públic objecte de la concessió.
b)

Facultats sancionadores. L’Ajuntament podrà imposar al concessionari les sancions pertinents per la
comissió d’infraccions, d’acord amb el règim sancionador establert en la normativa sectorial.

c)

L’ajuntament podrà resoldre la concessió en el supòsit que el concessionari incompleixi les
obligacions que se’n deriven, el que comportarà que aquest ja no podrà fer us de les instal·lacions
objecte d’aquesta concessió, sense dret a cap tipus d’indemnització. Així també, podrà l’Ajuntament
revocar la concessió abans del termini establert, per motius d’interès públic. En aquest últim cas, el
concessionari tindrà dret a la indemnització que legalment li pugui correspondre.

d)

L’Ajuntament té les prerrogatives d’interpretar la concessió, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, suspendre la seva execució, i acordar-ne la
resolució i determinar els efectes d’aquesta amb subjecció als requisits assenyalats a la llei.

e)

Resolució de la concessió. L’Ajuntament té dret a resoldre la concessió en els supòsits previstos en
aquest plec o en la normativa legal o reglamentaria que sigui d’aplicació.

L’ajuntament designarà un tècnic municipal com a responsable de la concessió.

39. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Causes d'extinció:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Pel venciment del seu termini.
Per la renúncia o el desistiment del concessionari.
Per l’incompliment molt greu o reiterat d’alguna de les obligacions del concessionari, entre elles
l’impagament del cànon.
Per la mort o l’extinció de la personalitat jurídica del concessionari; en aquest supòsit, la subrogació
legal d’una altra persona física o jurídica en els drets, obligacions i relacions jurídiques del
concessionari dimanants d’aquesta concessió només comportarà la transmissió de la concessió si és
consentida de manera expressa per l’Ajuntament.
Per resolució de la concessió per l’Ajuntament, per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
Per qualsevol altres de les causes que preveuen els arts. 70 del RPEL, 100 de la LPAP, i 239, 241 i
260 del ROAS, en tant en quant siguin d’aplicació en aquest cas.
Per qualsevol altra causa expressament prevista en aquest plec.

Extinció per una causa imputable al concessionari. Seran causes específiques d’extinció de la
concessió imputables al concessionari les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'incompliment molt greu de les obligacions assenyalades en aquest plec, que afectin a la
integritat física del domini públic objecte de la concessió, o a la seva gestió i explotació.
La no destinació del bar restaurant a l’activitat que constitueix la finalitat de la concessió.
La comissió pel concessionari de qualsevol infracció molt greu de les tipificades en aquest Plec.
L'incompliment reiterat de l'obligació de satisfer el cànon en les condicions pactades.
Incórrer en alguna de les causes previstes de prohibició de contractar amb l'administració.
Qualsevol altre causa específica, prevista en aquest plec.

L'extinció de la concessió en aquests supòsits requereix, prèviament la tramitació del corresponent
procediment, adequat a allò que disposa el plec.
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En aquest supòsit, l'extinció de la concessió pot declarar-se quan, transcorregut el termini de subsanació
o esmena dels incompliments, no han estat corregits per causes imputables al concessionari.
Extinció per raons d'interès públic. Per raons d'interès públic, l'Ajuntament pot acordar per iniciativa
pròpia i decisió unilateral la resolució de la concessió, d’acord amb allò que estableix l’art. 61 d) del RPEL.
En el cas que l'Ajuntament acordi la resolució de la concessió, s'aplicarà allò que disposen els arts. 61 d) i
71 del RPEL en matèria d’indemnització del concessionari i de procediment.
En el cas que es doni aquest supòsit, el concessionari ha de deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament
els bens objecte de la concessió dins del termini de 20 (vint) dies comptats des de la notificació de l'acord
de resolució. De no fer-ho així, perdrà, si escau, el dret a indemnització i se'n farà el llançament pel
procediment que estableixen els articles 152 i ss. del RPEL.

40. EFECTES DE L’EXTINCIÓ
En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, la totalitat dels bens i instal·lacions fixes,
incorporades de manera permanent a l’estructura de l’immoble objecte de la concessió, reverteixen a
l'Ajuntament en correcte estat de conservació i funcionament. Aquesta reversió es documentarà en un
acta signada pel concessionari i per l’Ajuntament, en què es farà constar l’estat en què s’entrega
l’immoble i les seves instal·lacions.
S'entén que el concessionari, pel simple fet d'haver participat en la licitació, reconeix i acata la facultat de
l'Ajuntament per acordar i executar per si mateix el llançament de les instal·lacions i la recuperació dels
béns objecte de la concessió, en qualsevol cas d'extinció, si no els deixa lliures i a disposició de
l’Ajuntament en el termini de 15 (quinze) dies comptat des de l’extinció de la concessió. El procediment
per portar-lo a terme té caràcter estrictament administratiu i sumari, i la competència municipal per
executar-lo exclou la intervenció de qualsevol altre organisme que no siguin els previstos pel RPEL, així
com la possibilitat d'interposar accions o recursos davant els tribunals competents.
Quan l'extinció sigui conseqüència d'una causa imputable a l'Ajuntament, es produiran els efectes
d'indemnització que corresponguin.
41. REVERSIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS
Les obres i les instal·lacions de caràcter fix que formin part de l’estructura de la construcció efectuades pel
concessionari revertiran en favor de l'Ajuntament al finalitzar la concessió en perfecte estat de conservació
i funcionament sense que tingui dret el concessionari a cap tipus d'indemnització o compensació.
Si el concessionari incompleix el termini atorgat per l'Ajuntament per retirar tots els elements que siguin
propietat del titular de la concessió (que el seu desmuntatge no afecti a l'estructura), dits elements
revertiran automàticament a l'Ajuntament, sense que el concessionari tingui dret a cap indemnització,
llevat que hagi estat per causes imputables a l'Ajuntament.
El concessionari, un cop retirats els bens o equips de la seva propietat que hagi instal·lat haurà de restituir
l'estat del bé concedit a la situació anterior a la seva instal·lació i al seu càrrec.
A aquest efecte, com a mínim tres mesos abans de finalitzar el termini de vigència de la concessió, els
serveis tècnics municipals inspeccionaran l'estat en que es troba la cafeteria restaurant i ordenaran, si
s'escau, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica, l'execució e les obres i treballs de reparació o
reparació que hagin d'efectuar-se, que seran per compte del concessionari.
La reversió de la instal·lació haurà de fer-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o gravamen.

IV. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS

42. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
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L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes i resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment.
Igualment podrà modificar les concessions celebrades i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe jurídic dels òrgans competents, en l'exercici de
les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius.

43. JURISDICCIÓ COMPETENT
Els actes que es dictin en relació amb la preparació, adjudicació i modificació de la concessió seran
impugnables davant l’ordre jurisdiccional contenciosa-administrativa, d’acord amb la normativa reguladora
de dita jurisdicció.
És competent l’ordre jurisdiccional civil en relació a les qüestions que es derivin dels efectes i extinció de
la concessió, d’acord amb l’art. 27.2.a. LCSP.

Sant Joan Despí, 14 de gener de 2020

El cap de Contractació

Ferran Guasch Ferrer
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DEPARTAMENT DE
CONTRACTACIÓ

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
DADES DE L'EXPEDIENT
Expedient

Resolució / Acord d'aprovació

Departament promotor

CO2020001PATR

Acord JGL de 20.01.2020

ESPORTS

Títol de la convocatòria

CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE SANT JOAN DESPÍ

DADES DE QUI PRESENTA LA SOL·LICITUD




Actuant en nom propi
Actuant en representació de l'empresa

Nom i cognoms

DNI / NIF

Població

Codi postal

Domicili
Telèfon

Adreça electrònica

Web

DADES DE L'EMPRESA (si s'actua en la seva representació)
Nom de l'empresa

NIF

Població

Codi postal

Domicili social

Adreça electrònica

Telèfon
Web

En relació a les comunicacions electròniques, DESIGNA I ACCEPTA
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de
correu electrònic (@): ..........................................................
SOL·LICITUD:
De conformitat amb l'anunci del procediment obert convocat per a l’adjudicació del contracte que té per
objecte la CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE SANT JOAN DESPÍ, i assabentat/ada
de les condicions exigides, SOL·LICITO participar en aquesta convocatòria, adjuntant la documentació
requerida d’acord amb el que disposen els plecs reguladors del procediment, alhora que MANIFESTO
l’acceptació íntegra i incondicional de dits plecs i la documentació que els acompanya.

(Data i signatura del licitador
o del seu representant legal)
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANT QUE
COMPLEIX LES CONDICIONS D’APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA EXIGITS EN
AQUESTA CONCESSIÓ

En/Na ......................................., amb DNI núm. ................. veí/veïna de ............... amb domicili
a ........................., en nom propi (o en representació de ......................), assabentat de les
condicions i requisits exigits en el procediment obert convocat per a l'adjudicació de la
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE SANT JOAN DESPÍ,
expedient CO202001PATR,
DECLARA RESPONSABLEMENT

a) Que els poders que ostenta són suficients i vigents per representar en aquest procediment
a l'empresa esmentada a l'encapçalament.

b) Que l'empresa representada reuneix totes i cadascuna de les condicions d’aptitud,
capacitat i solvència exigides per contractar amb l’Administració pública i particularment
les exigides en aquesta concessió, de conformitat amb el que disposa la Llei de
Contractes del Sector Públic.

c) Que l'empresa a la que representa, així com els seus administradors i representants, no
es troben compresos en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb
l'administració pública i que s'enumeren a l'article 71 de la LCSP.

d) Que dita empresa es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions legals vigents.

e) Que SI / NO autoritza a l’Ajuntament de Sant Joan Despí a sol·licitar de l’AEAT i la TGSS,
les dades justificatives i/o el certificar d’estar al corrent de les seves obligacions,
imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de
licitació i durant tota la vigència de la concessió.

f) Que l'empresa no te deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament
de Sant Joan Despí.

g) Que cas de resultar proposat per a ser adjudicatari de la concessió es compromet a
acreditar documentalment la possessió i validesa dels documents exigits que acreditin a la
data de finalització del termini de presentació de les ofertes, les condicions d’aptitud,
capacitat i solvència exigides en aquesta concessió.

(Data, segell i signatura de l’empresari
o del representant legal de l’empresa)
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ANNEX 3: RELACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS DEL COMPLIMENT DELS
REQUISITS D’APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA A PRESENTAR PEL LICITADOR
PROPOSAT A REQUERIMENT DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ PRÈVIAMENT A
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
▫

Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d'obrar:

Quan el licitador és una societat o persona jurídica: escriptura o document de constitució;
estatuts o acta fundacional on constin les normes per les que es regula la seva activitat,
degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre Públic que correspongui, segons el tipus
de persona jurídica de que es tracti.
Quan el licitador és una persona física: còpia compulsada, notarial o
administrativament del Document Nacional d'Identitat o, en el seu cas, del document
que el substitueixi legalment.
Quan el licitador sigui una empresa no espanyola d'estat membre de la Unió Europea:
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Quan el licitador sigui una empresa no espanyola d'estat que no sigui membre de la Unió
Europea: informe en la forma recollida a l'article 55 del TRLCSP que justifiqui que l'Estat de
procedència de l'empresa estrangera admet la participació d'empreses espanyoles en la
contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic
assimilables.
▫

Documentació acreditativa de la capacitat per representar

Les persones que compareguin o signin proposicions en nom del licitador, sigui persona
jurídica o física, hauran d'acreditar la seva capacitat per representar-la mitjançant còpia del
seu DNI compulsat administrativa o notarialment i còpia simple de l'escriptura de
nomenament de càrrec social o poder notarial suficient.
▫

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional

La documentació exigida en la clàusula corresponent d'aquest Plec relativa als requisits de
solvència econòmica i financera i tècnica o professional que el licitador ha d'acreditar.
▫

Empreses estrangeres

En el cas d'empreses estrangeres, declaració responsable conforme se sotmeten a la
jurisdicció espanyola per a totes les incidències derivades de la concessió, amb renúncia,
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
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ANNEX 4: MODEL D’AVAL BANCARI PER CONSTITUIR GARANTIES

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)____________________________
______________________________________NIF_______________________amb domicili (a efectes
de notificacions i requeriments) a ______________________________________________al carrer /
plaça/avinguda _________________________________________________________________
CP _____________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)________________________
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació de la part inferior d'aquest document,

AVALA

a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat) ___________________________________________________
___________________________________________, NIF ______________________________
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: contracte
que té per objecte la CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A
L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE SANT
JOAN DESPÍ Í, expedient CO202001PATR, davant l’Ajuntament de Sant Joan Despí per import
de ______________ (amb lletra i xifres).
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article
56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval
s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i
amb compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb
subjecció als termes previstos a la LCSP, en les seves normes de desenvolupament i en la
normativa reguladora de la Caixa de la corporació.
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l’Ajuntament de Sant Joan Despío
qui en nom seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò
que estableix a la LCSP i legislació complementària.
______________________________________________lloc i data)
_____________________________________(raó social de l'entitat)
_____________________________________(firma dels Apoderats)

Les signatures de l'apoderat o apoderats de l’entitat avalista han d’estar legitimades per
notari.

Si es tracta d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), s’hauran d’especificar les dades de totes les
empreses que la integrin.
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ANNEX 5
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na ......................................., amb DNI núm. ................. veí/veïna de ............... amb domicili
a ........................., en nom propi (o en representació de ......................), assabentat de les
condicions i requisits exigits en el procediment obert convocat per a l'adjudicació de la
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE SANT JOAN DESPÍ,
expedient CO2020001PATR,

DECLARA

Que coneix i accepta íntegrament les condicions i les obligacions del Plec de Clàusules
Econòmiques i Administratives Particulars regulador d'aquest procediment i que ofereix un
CÀNON ANUAL de ______________________________________ (*) euros l'IVA no inclòs.

(Lloc, data i signatura de la persona
que licita o del seu representant legal)

(*) Aquest import s'haurà d'expressar amb lletres i xifres
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