Exp. 3063/2021

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ PER
ADJUDICAR L’ARRENDAMENT DELS LOCALS COMERCIALS NÚMS. 1, 3 I 5 DEL PASSATGE
MORAGAS.

El comerç local és un referent de l’economia i el desenvolupament de Tiana i des de
l’Ajuntament volem col·laborar en el manteniment i el creixement del sector. Un dels
problemes del Comerç al municipi és l’escassetat de locals i l’Ajuntament disposa de 3 locals
comercials lliures al Passatge Moragas per llogar i facilitar a emprenedors i emprenedores
l’inici d’una activitat comercial al municipi.
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE.

L’objecte del contracte consisteix en l’adjudicació de l’arrendament del local núm. 1, 3 I 5
del passatge Moragas, per al desenvolupament d’activitats de promoció econòmica i
comercials del municipi de Tiana.

Per remissió de l’article 30 de la Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans, serà d’aplicació
l’establert als articles 21, 22, 23 i 26 de dita Llei, i que fan referència a conservació,
manteniment, reparacions i obres del local.
Queda totalment prohibit subarrendar o traspassar en tot o part el lloguer, llevat que
sigui entre cònjuges, de pares/mares a fills/filles o entre germans/germanes. Malgrat tot, en
supòsits de mort o malalties greus de les persones físiques titulars o quan es donin causes de
força major degudament justificades, l’Ajuntament podrà autoritzar el traspàs de la titularitat
de l’arrendament.
El local no es podrà dedicar a un altre ús que l’establert al contracte, sense l’exprés
consentiment de la propietat.
L’objecte de la licitació es divideix en tres lots, un per cada local. Els licitadors podran
participar en un, dos o tres lots però únicament podran resultar adjudicataris d’un lot o local. Si
les ofertes econòmiques presentades per un mateix licitador són les més avantatjoses
econòmicament en un nombre superior a u, aleshores es recalcularan la resta de puntuacions
presentades i que hagin estat declarades acceptables.
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Els locals es destinaran a establiment comercial (obert en horari comercial) i les
condicions del contracte seran les establertes en la Llei d’Arrendaments Urbans, sense perjudici
de la inclusió d’aquelles disposicions contingudes en el Plec i que siguin necessàries per evitar
qualsevol possibilitat d’especulació en l’ús i/o transmissió del local, atesa la propietat municipal
i les exigències de l’interès públic.

2.

NATURALESA JURÍDICA.

Aquest contracte té la consideració de contracte privat d’acord amb allò establert en l’art.
26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i es regirà
quant a la seva preparació i adjudicació, per aquesta norma i, en allò que segueixi vigent, pel
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) i pel que estableix aquest plec.
3.

LLEI DE CONTRACTE.

Per a tot allò que no preveuen els plecs, el contracte es regeix per la normativa següent:

2.
4.

A partir de l’adjudicació, com a contracte privat:
Llei 29/1994, Llei arrendaments urbans.
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
Decret 336/1988, Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya.
Llei de patrimoni de les administracions públiques, Llei 33/2003.
Reial decret 1373/2009, Reglament que desenvolupa la Llei 33/2003.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Les clàusules contingudes en aquest plec

PROCEDIMENT.

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, es
durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, segons l’establert en l’article 156 LCSP i
adjudicació mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de criteris, en virtut d’allò que estableix
l’article 145 LCSP.
El contracte s’adjudicarà a favor del licitador que hagi presentat l’oferta amb millor relació
qualitat preu, d’acord amb els criteris establerts en aquest plec. Per a la valoració de les ofertes
i la determinació de la millor cal atendre a varis criteris d’adjudicació.
Les empreses interessades podran presentar una única proposició.
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1. Fins a l’adjudicació:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. (LSCP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei
30/2007 de contractes del Sector Públic.
Plec de clàusules administratives particulars

5.

DURADA DEL CONTRACTE.

El contracte formalitzador de l’arrendament tindrà una durada inicial de quatre anys a
comptar des de la seva signatura. Transcorregut aquest termini si l’arrendatari, amb una
antelació de quatre mesos a l’expiració del termini, manifesta la seva voluntat de renovar-lo, el
contracte es prorrogarà, per acord de l’òrgan competent, per un termini de quatre anys més.

6.

CARACTERÍSTIQUES DELS LOCALS

L’objecte de la licitació es divideix en 3 lots:
Lot 1: local número 1
Lot 2: local número 3
Lot 3: local número 5

LOCAL 1:
1. Localització. Passatge Moragas, núm,2, segons plànol que consta a l’annex .

Número de local

Adreça

Local 1

Passatge Moragas núm. 2

2. CARACTERÍSTIQUES
del local

Local poligonal amb una amplada de a=3,43 m i alçada lliure de h=3m.

Superfície construïda de 16.10 m2
Necessita reforma.
LOCAL 3:
1.Localització. Passatge Moragas, núm,6, segons plànol que consta a l’annex .

Número de local

Adreça

Local 3

Passatge Moragas núm. 6

2.CARACTERÍSTIQUES del local
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Profunditat mitja de 4.50 m

Local poligonal amb una amplada de a= 3.34 m i alçada lliure de h=3m (zona fals
sostre h=2.78 m)
Profunditat mitja de 5.90 m
Tancament a façana de fusta i vidre simple. Reixa exterior enrotllable motoritzada
Disposa de separació a mode de envà obert en el transfons del local amb petit espai
per emmagatzematge i wc per a ús propi de 70x112 cm
Paviment de parquet sintètic i parets reformats.
Caldrà repassar instal·lacions i quadre elèctric segons activitat.
Superfície construïda de 20,90 m2
LOCAL 5:
1.Localització. Passatge Moragas, núm,10, segons plànol que consta a l’annex .

Número de local

Adreça

Local 5

Passatge Moragas núm. 10

2.CARACTERÍSTIQUES del local
Local poligonal amb una amplada de a= 3,33 m i alçada lliure de h=3m. Profunditat
mitja de 7.35 m
Tancament de façana reformat. Reixa exterior enrotllable motoritzada.

Paviment i parets reformats, parquet sintètic.
Superfície construïda de 26,90 m2

7.

PREU ARRENDAMENT.
El preu mínim de l’arrendament es fixa en:

Lot 1: 270€
Lot 2: 240€
Lot 3: 240€

S’aplicarà un 21% d’iva al preu mensual del lloguer.
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Disposa de separació a mode de envà obert amb porta corredissa en el transfons del
local amb espai per emmagatzematge i wc per a ús propi de 90x118 cm

Els pagaments, que s’actualitzaran cada any en funció de les variacions que, en més o
menys, experimenti l’Índex General de Preus al Consum que publica l’INE o l’organisme que els
substitueixi pel conjunt nacional.
Abans del dia 5 de cada mes es procedirà a fer el cobrament per domiciliació bancària
del pagament de preu de lloguer del local.
Les despeses de serveis com llum, aigua etc, no estan incloses en el preu de lloguer i aniran a
càrrec de l’empresa llogatera. Les despeses derivades de la seva activitat empresarial, impostos
(amb l’excepció de l’IBI), guals, notaria i d’altres no contemplats, aniran a càrrec de l’empresa
llogatera.

8. UNITAT TRAMITADORA I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada de la tramitació i seguiment de l'expedient serà el departament de promoció
econòmica.
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local segons allò que preveu la
disposició addicional segona apartats 9è i 10è de la LCSP i el Decret d’Alcaldia 165/2019, de 3
de juliol, de delegació de competències a la Junta de Govern Local.
9.

FIANÇA

10.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.

Seran obligacions bàsiques dels adjudicataris les que es derivin de la normativa aplicable i
de les ordenances municipals vigents. Així mateix s’assenyalen les següents:

· Prestar l’activitat comercial amb la deguda correcció i diligència.
· Explotar personalment els serveis i no cedir-los ni traspassar-los llevat que sigui entre
cònjuges, de pares/mares a fills/filles o entre germans/germanes, o es tracti de
supòsits de mort o malalties greus de les persones físiques titulars o quan es donin
causes de força major degudament justificades, on l’Ajuntament podrà autoritzar el
traspàs de la titularitat de l’arrendament.
· No obstant això, i mantenint el principi de prestació personal, l’adjudicatari podrà ocupar
com a col·laboradors persones que en depenguin laboralment.
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Qui resulti adjudicatari del contracte d’arrendament haurà de constituir una fiança
definitiva per tal de garantir el compliment de les obligacions derivades de la contractació, per
un import igual al lloguer de tres mesos, que li serà retornada al finalitzar el contracte, prèvia
comprovació del compliment de les seves obligacions.

· Realitzar les feines de neteja, manteniment i desinfecció del local on es presta l’activitat
comercial, anant al seu càrrec les despeses del material de neteja.
· Realitzar una gestió selectiva de tots els residus produïts a la instal·lació segons les
ordenances municipals aprovades a tal efecte, així com fer-se càrrec del cost del
proveïment dels bujols per a la recollida selectiva.
· Responsabilitzar-se que, independentment de l’horari de obertura i tancament (que ha
de ser, com a mínim, de 10h a 13.30h i de 17h a 20.30h) es compleixi l’ordenança
municipal de sorolls als espais objecte de la concessió.
· Permetre que, en qualsevol moment l’Alcaldia i per la seva delegació qui el representi,
pugui inspeccionar l’estat de conservació i de neteja de totes les instal·lacions i també
verificar les condicions d’explotació.
· Assumir les despeses d’aigua, gas i electricitat, les quals seran abonades directament per
l’adjudicatari a l’empresa subministradora.
· Assumir les despeses generades per la neteja i el tractament de residus, segons normativa
aplicable.
· Sol·licitar i disposar de la conformitat dels serveis tècnics municipals amb anterioritat a
l’execució de propostes de millores estructurals.
· Complir els criteris establerts a l’ordenança de convivència ciutadana pel que fa a la
retolació exterior, sol·licitant prèviament llicència d’obra menor per a la seva
instal·lació.
· Deixar el local i les instal·lacions comunes a disposició de l’Ajuntament, una vegada hagi
finalitzat el termini del contracte, en perfecte estat de conservació.

· Subscriure amb entitat asseguradora una pòlissa contra riscs, que cobreixi el valors de les
instal·lacions amb clàusula específica de que serà beneficiari l’Ajuntament en cas de
sinistre, i Assegurança de Responsabilitat Civil a favor de l’adjudicatari i l’Ajuntament
per possibles danys soferts pels usuaris .
· Indemnitzar a tercers els danys de qualsevol classe que poguessin produir-se a persones o
coses com a conseqüència de l’activitat, per actes propis o dels seus empleats, amb
total indemnitat de l’Ajuntament.
· Complir quantes obligacions li corresponen de caràcter governamental relatives a
l’obertura i exercici de l’activitat i horaris, així com les de caràcter laboral en relació als
seus empleats, incloses les de previsió i seguretat social, vacances, etc.
· Tramitar el corresponent permís d’obertura de l’establiment, i en el cas que l’activitat
que es pretengui realitzar requereixi d’instal·lació de mesures correctores, aquestes
hauran de ser aprovades pels serveis tècnics municipals, previ projecte medi ambiental
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· Sufragar pel seu compte, directament i exclusivament , les despeses ordinàries o
extraordinàries de caràcter tributari, els serveis i subministraments, i quants altres
poguessin ocasionar-se per raó de la utilització i explotació de la instal·lació.

redactat per un tècnic competent.

11. FALTES I SANCIONS.

1.

Les faltes en que pot incórrer l’adjudicatari-arrendatari són lleus, greus i molt greus i
seran sancionades d’acord a la normativa aplicable i a les ordenances municipals vigents.

2.

Es considera falta lleu el compliment defectuós de les obligacions que l’incumbeixi,
d’acord amb l’establert als Plecs.

3.

Tindrà la consideració de falta greu l’incompliment, voluntari maliciós o per negligència,
d’alguna de les esmentades condicions dels Plecs, i a més:

a) La reincidència en faltes lleus que hagin estat anteriorment sancionades.
b) L’actuació professional deficient o contrària a les normes governatives que haguessin
donat motiu a la imposició de sancions per l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya o
altres organismes competents.
c) Dificultar la inspecció de l’Administració
d) El tercer retard, o l’impagament d’un trimestre, del lloguer i sense prejudici de la
exigència d’interessos de demora i del seu cobrament per via d’apremi, si s’escau.

Constituirà falta mot greu:

a) La reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-la.
b) No destinar la instal·lació a l’objecte o activitat específica de la concessió, i aplicar-la a altres
usos, sense prèvia autorització de l’Ajuntament. En cas que la modificació sigui substancial,
s’haurà de tramitar de nou nova llicència d’activitat.
c) Subarrendar o traspassar l’arrendament, sense prèvia i especial autorització atorgada per
l’ajuntament.
d) El retard reiterat, o la falta de pagament del lloguer de dos trimestres consecutius o alterns.

12. EXTINCIÓ.
L’extinció es produirà per alguna de les causes següents:
a) El transcurs del termini establert.
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4.

b) La renúncia de l’adjudicatari, comunicat a l’Ajuntament, amb una antelació mínima de quatre
mesos.
c) Mantenir el local tancat, per un període superior a tres mesos sense cap causa que ho
justifiqui.
d) Les altres causes establertes a la normativa vigent

13. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Finalitzada la vigència del contracte d’arrendament, restaran de propietat de l’Ajuntament
totes les obres i instal·lacions incorporades de forma permanent efectuades per l’arrendatari,
sense dret d’aquest a cap mena d’indemnització, o l’obligació de retirar els objectes o
instal·lacions si així ho dicta l’ajuntament.
El contracte s'extingirà per compliment o resolució.
A aquests efectes, seran d'aplicació a més del contingut en el present plec de clàusules
administratives particulars, el Codi Civil i altres disposicions de dret privat que siguin
d'aplicació.
Es considerarà causa de resolució del contracte la falta del pagament del preu, en els
terminis i forma establerts en el present Plec.

14. FORMA D’ADJUDICACIÓ.

D’acord amb l’establert a l’article 72-2 del Reglament del Patrimoni dels ens locals
l’adjudicació de l’arrendament es realitzarà, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, licitació amb més d’un criteri de valoració, en els termes establerts a la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Aquesta adjudicació es farà a favor de l’oferta més avantatjosa, entenent que es valorarà
cada oferta en el seu conjunt, d’acord amb els criteris de selecció establerts a l’article 17.
Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interès
públic degudament justificades en l’expedient.
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L'aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el procediment
corresponent i la indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s'ajustaran al que es
disposa en les disposicions de dret privat (Codi Civil) d'aplicació amb les excepcions establertes
en aquest plec.

15. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.

Les empreses hauran de presentar les seves ofertes dins el termini de 21 dies naturals a partir
de la data de publicació de la licitació al perfil del contractant (art. 159-3 LCSP).
Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu aquest plec, i la seva presentació
suposarà l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut de la totalitat
d’aquestes clàusules, sense cap excepció o reserva.
.- Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en
tres sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de
Sobre
Digital
accessible
a
l’adreça
web
següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tiana
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
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 que designin per a rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’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 la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau 24 hores després de finalitzat el
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 72 hores abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 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.

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, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tiana
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita,
en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que no es
pugui accedir al contingut d’aquests.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa acordarà l’exclusió de l’empresa.

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tiana
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF.
Les proposicions són secretes fins al moment de l'obertura de sobres, i la seva presentació
implica l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut dels plecs.
Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138
de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys sis dies abans que finalitzi
el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una
antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a
l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
Cada licitador haurà de presentar 3 sobres per cada Local per al qual opti a ser adjudicatari.

SOBRE 1
1) Capacitat per contractar: declaració del responsable
S’haurà de presentar la declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com annex I
en el present plec.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, sens perjudici de la documentació a presentar pel licitador que resulti proposat com
adjudicatari.

SOBRE 2
Descripció detallada i pla de viabilitat de l’activitat comercial proposada.
Projecte en perspectiva de gènere.

SOBRE 3
3) La proposició econòmica que haurà d’ajustar-se al model que consta com annex 3 en el
present plec i que haurà d’incloure l’oferta econòmica.
En aquest sobre també s’inclourà la declaració responsable sobre els llocs de treball de
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

l’activitat econòmica proposada.
Les proposicions dels interessats s’ajustaran al previst al present Plec i la seva presentació
suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clàusules, sense
cap excepció o reserva, i la declaració de què es reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Administració.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins el
moment de la licitació pública.
Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors interessats i estarà
disponible en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tiana.
La documentació addicional que se sol·liciti sobre els Plecs i la documentació complementària
haurà de facilitar-se, almenys, sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció de les
ofertes, sempre que la petició s’hagi presentat amb una antelació mínima de dotze (12) dies
naturals.
Quan els Plecs i la documentació o informació complementària, tot i haver-se sol·licitat en el
moment adequat, no s’hagin proporcionat en els terminis fixats o les ofertes només puguin
realitzar-se després d’una visita sobre el terreny o prèvia consulta “in situ” de la documentació
que s’adjunta al Plec, els terminis per a la recepció d’ofertes es prorrogaran de forma que tots
els interessats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per formular
les ofertes.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament autenticada.

16. MESA DE CONTRACTACIÓ.

La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP, estarà constituïda per :
- Presidenta: la Sra. Alcaldessa Marta Martorell Camps, o Regidor/a en qui delegui.
Vocals:
• Sr. Jaume Darbra Muñoz, Regidor d’Hisenda.
• Sr. Jordi Pino Pruna, Secretari de la Corporació.
• Sra. Àngels Ros Artea, Interventora Acc. de la Corporació.
• Sr. Adrià Sánchez Payan, Tresorer de la Corporació .
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16.1.- La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la
LCSP, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

• Sra. Guiomar Blanco Martínez, Tècnica de Promoció Econòmica.
· Sr. Daniel Farres Maresch, Arquitecte Municipal.
.Sra. Anna París Fusté, funcionària municipal que actuarà com a Secretària de la Mesa.
La Mesa qualificarà en una fase interna la documentació general (sobre 1), presentada en el
termini establert i en la forma escaient, i desestimarà automàticament aquelles empreses
licitadores que no aportin tota la documentació requerida. Tanmateix, en cas que s'observin
defectes o omissions esmenables en la documentació presentada es comunicarà a les
empreses afectades, perquè els corregeixin o esmenin.
La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les empreses
que s'ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les
admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.
S’obrirà aleshores el sobre 2 i la Mesa elaborarà un informe tècnic de proposta de valoració i
puntuació de les proposicions relatives als criteris a valorar mitjançant un judici de valor.
Els actes d'exclusió adoptats per la Mesa en la fase interna, que impedeixin a les empreses
licitadores la continuació del procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims, seran susceptibles d'impugnació.

En aquesta fase pública, es donarà vista a les proposicions valorables mitjançant un judici de
valor i de l’informe tècnic. A més, es procedirà a donar lectura dels acords adoptats en fase
interna sobre l'admissió o inadmissió dels licitadors i la puntuació de les proposicions
valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, es procedirà a l’obertura i lectura dels
sobres 3, que contenen les proposicions valorables de forma automàtica.
16.3. Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions incloses en el sobre 3
que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost de licitació, les que modifiquin substancialment el model de proposició establert en
aquest plec, així com aquelles que continguin un error manifest en relació amb l'import de la
proposició. Igualment, seran rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador
reconegui l'error o inconsistència de la mateixa que la facin inviable i també les que incorrin en
el supòsit d'oferta anormalment baixa o desproporcionada i que no quedi justificada la seva
viabilitat.
16.4 L’existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultat afectat el
principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és
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16.2. En el dia, lloc i hora indicats al perfil del contractant tindrà lloc l'acte públic d'obertura
dels sobres 3 que contenen les proposicions relatives a l proposta econòmica.

el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixen realitzar la valoració de les
ofertes.

17. ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació requerirà al candidat que hagi presentat la millor oferta perquè, dins
del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment,
mitjançant correu electrònic, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

18. CRITERIS DE SELECCIÓ.
Els criteris de selecció en virtut dels quals es valoraran les diferents propostes seran els
següents:

PROPOSTA ECONÒMICA

30 punts

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

50 punts

CRITERIS A VALORAR MITJANÇANT JUDICI 25 PUNTS
DE VALOR

CRITERIS A VALORAR MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
Descripció detallada i pla de viabilitat de l’activitat comercial proposada, fins a 20 punts.
Projecte en perspectiva de gènere, fins a 5 punts.

1. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
-

a) Proposta d’ocupació i llocs de treball de l’activitat comercial proposada, fins a 20
punts. Es valorarà la generació de llocs de treball que comporti d’inici l’activitat. Per
declaració responsable es detallarà l’organització, plantilla i llocs de treball per iniciar
l’activitat. Per cada lloc de treball (inclòs el propi titular) s’atorgaran 5 punts, amb un
màxim de 20 punts.

-

b) Pel grau d'innovació o implantació de l'activitat a desenvolupar, fins a 20 punts. Es
valorarà que l’activitat a instal·lar el grau de innovació o implantació existent a la zona
on s’ubiqui el comerç o en el conjunt de la població. L’atribució de la puntuació es
realitzarà de la forma següent: 20 punts a l’activitat proposada amb menor %
d’implantació a la població, 10 punts a la segona amb menys % d’implantació i 5 punts
a la tercera amb menys % implantació.
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A VALORAR MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS:

-

c) Activitat comercial empesa per un jove ( de 18 a 25 anys ), 10 punts.

OFERTA ECONÒMICA A VALORAR MITJANÇANT FÓRMULA AUTOMÀTICA:
Preu. Es calcularà seguint una fórmula lineal de valoració, fins a un màxim de 30 punts.

Preu contingut a l’oferta x 30
Preu ofert més alt

18. TRIBUNALS COMPETENTS.

L’adjudicatari renuncia a la Jurisdicció dels Tribunals del seu propi fur i domicili i es sotmet
a la competència i jurisdicció dels tribunals de Mataró i Barcelona en tot allò que faci referència
a la interpretació i compliment del contracte.

19. INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE.

Correspon a l’òrgan de contractació de l’Ajuntament la interpretació del contracte i contra
les seves resolucions es pot recórrer davant de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa en la
forma i terminis legalment establerts, pel que fa a la preparació i adjudicació del contracte.

Tiana, novembre 2021

ANNEX 1 . Declaració responsable que compleix les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’administració
El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i
representació de Nom Empresa, amb CIF 00000000, de la qual actua en qualitat de Càrrec
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El contracte formalitzador de l’arrendament estarà subjecte a la jurisdicció civil.

(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura pública atorgada davant el Notari de Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en
data dia/mes/any i número de protocol 00000, declara sota la seva responsabilitat, com a
licitador del CONTRACTE D’ADQUISICIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER D’UN BÉ IMMOBLE LOCAL:

1) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes al
Capítol II, Secció 1a LCSP, en concret:



Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.



Que no està incurs en una prohibició de contractar de les recollides en l’article 71
LCSP.

2) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

3) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat
cap variació.

□ NO

4) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificacions,
comunicacions i/o requeriments quedessin en desús, caldrà comunicar-ho, per escrit, a
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□ SÍ

l’Ajuntament de Tiana per tal de procedir a la modificació corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’Ajuntament de Tiana pugui facilitar-les al servei E-Notum a aquests
efectes.

5) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada al PCAP.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura,

Nom Cognom 1 Cognom 2

Tiana___ d_____________ de 201__.

“En/Na ............................. major d’edat, veí/veïna de ..............................., amb domicili
a ......................., previst/a del DNI num. ......................., en nom propi (o en representació
de ...................................) assabentat/da i acceptant íntegrament el PLEC DE CLÀUSULES
ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR
L’ARRENDAMENT DEL LOCAL COMERCIAL NÚM. X DEL PASSATGE MORAGAS, es compromet a
participar en la licitació amb subjecció estricta al referit Plec de Condicions i a la documentació
que acompanya:

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
1.- Memòria empresarial i explicació de l’activitat empresarial i/o comercial que es durà a
terme i propostes de millora a nivell de dinamització comercial i econòmica del municipi i
participació en les activitats organitzades per l’Ajuntament.
2. Projecte perspectiva de gènere.
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ANNEX 2 (SOBRE NÚM. 2)

19

Codi Validació: 4QCTPDHLE7Z72C7Z5DZMGHX44 | Verificació: https://tiana.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 20

Lloc, data i signatura del proposant.

Tiana, ________________

ANNEX 3 (SOBRE NÚM. 3)

“En/Na ............................. major d’edat, veí/veïna de ..............................., amb domicili
a ......................., previst/a del DNI num. ......................., en nom propi (o en representació
de ...................................) assabentat/da i acceptant íntegrament el PLEC DE CLÀUSULES
ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR
L’ARRENDAMENT DEL LOCAL COMERCIAL NÚM.XXX DEL PASSATGE MORAGAS, es compromet
a participar en la licitació amb subjecció estricta al referit Plec de Condicions i a la
documentació que acompanya:

PROPOSTA ECONÒMICA

Proposició econòmica: .......... euros al mes, més iva (21%).

Lloc, data i signatura del proposant.
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Tiana, ________________

