AJUNTAMENT DE FORÈS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE “BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS”, DEL LOCAL CULTURAL
DE FORÈS.

I. DISPOSICIONS GENERALS
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1a – Objecte.
Constitueix l'objecte d'aquest plec les de condicions que han de regir la concessió administrativa,
atorgada per l’ajuntament de Forès, del bé demanial “BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS”, dins l’edifici
del Local Cultural de Forès, situat al carrer Pla de la bassa, 21 de FORÈS, de conformitat amb el plànol
del local de l’edifici i inventari que s’adjunta dels elements que integren el cafè bar, que s’adjunten en
l’annex I i II al present plec, a tots els efectes legals.
La concessió comporta l’autorització de l’ús privatiu per part del concessionari de la porció de domini
públic que es grafia en el plànol que consta a l’annex I.
La concessió s’atorgarà, llevat del dret de propietat i sens perjudici de tercers, a risc i ventura de
l’adjudicatari.
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que adopti l’adjudicatari
amb motiu de la gestió, serà del seu compte i risc, sense que impliqui en cap cas relació directa o
subsidiària amb l’ajuntament de Forès.

2a – Ubicació.
El local destinat a Bar, forma part de l’edifici del Local Cultural de Forès i en l'annex 1 d'aquest plec de
condicions s'especifica gràficament la ubicació de les instal·lacions objecte de concessió d'ús privatiu.

3a – Règim d'explotació.
El Local Social, on s'ubica el bar objecte de la concessió, té com a objectiu principal la dinamització
sociocultural del municipi, configurant-se com un espai per al desenvolupament d'activitats socials
culturals, d’oci i de noves tecnologies, per tant el cafè bar es concebut com un complement dels
diversos serveis del conjunt de l'equipament i, en conseqüència, ha d'oferir una imatge, singular,
atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, col·laborant en el desenvolupament
d'activitats que promocionin les línies i els objectius fixats per la corporació i en la seva difusió.
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En quan als serveis propis a prestar pel bar, seran els de dispensar els productes adequats a les
instal·lacions de que disposa (begudes fredes i calentes, entrepans, pastisseria, menjars, etc), tot
respectant la normativa sanitària vigent i la condició d’espai lliure de fum.

4a – Dades econòmiques.
1. L'adjudicatari tant pot satisfer un cànon com cobrar una indemnització anual de l'Ajuntament de
Forès per l'exercici dels drets de la concessió.
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2. La indemnització màxima anual que s’estableix en aquest procediment per part l’ajuntament de
Forès és de 5.000.-€/any durant els anys establerts en la cessió.
El licitador en la seva proposta pot reduir aquesta indemnització i inclús pot oferir un cànon anual a
l’ajuntament, que es valorarà seguint la formula establerta en propers articles.
3. L’ajuntament es compromet a pagar la indemnització en dues vegades a l’any, a semestres vençuts.
Cas que l’adjudicatari hagués ofert un cànon per la cessió, aquest s'obliga a satisfer el cànon ofert per
trimestres anticipats, des del dia 1 al dia 5 del mes de cada trimestre, mitjançant ingrés en el compte
bancari que li facilitarà l'Ajuntament.
4. L'Ajuntament repercutirà, sobre l'import del cànon, l'IVA que en cada moment sigui d'aplicació, sense
que això, ni la variació a l'alça del tipus aplicable, es pugui considerar en cap cas un augment del
cànon.

5a – Vigència de la concessió.
La concessió s'atorga pel termini de cinc anys a comptar des del moment de la signatura del
corresponent contracte.

6a – Naturalesa jurídica.
1. La naturalesa jurídica del contracte és patrimonial i consisteix en la concessió de l'ús privatiu d'un
bé de domini públic, que s'atorga a l'empara i de conformitat amb allò que disposen els articles 93.1 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (en endavant, LPAP)
i 59 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (en endavant, RPEL).
2. La concessió, d'acord amb l'article 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), i l'article 4)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), es regirà
també per:

a) Les disposicions d'aquest plec de clàusules
b) Les disposicions aplicables del TRLMRLC, en el marc de la legislació bàsica estatal sobre
contractació administrativa continguda a la LCSP.
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c) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals (en endavant, ROAS)
d) La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, i pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics
i activitats recreatives.
3. L'adjudicació de la concessió implica que el concessionari se sotmet a les disposicions d'aquest plec
de clàusules administratives i a les esmentades disposicions legals i reglamentàries.

7a – Forma d'adjudicació i procediment de licitació.
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La concessió administrativa s'adjudicarà mitjançant procediment obert amb diversos criteris de selecció
del contractista.

8a – Capacitat per a concórrer.
1. Estan facultades per a ésser adjudicatàries d'aquesta concessió administrativa les persones
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat
d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions
de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en l'article 74 de la LCSP.
2. La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant
l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme
a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau,
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del
NIF.
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres
professionals o comercials adients o la presentació de les certificacions que s'indiquen a l'apartat 1 de
l'annex I del RGLCAP.
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni signataris
de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió
diplomàtica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual
consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial
o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats
que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missió diplomàtica permanent
d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són
nacionals ha signat l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista a l'article 14 de la LCSP, o,
en cas contrari, un informe de reciprocitat. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal
a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i estar inscrites
en el Registre Mercantil.
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3. L'Administració pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat
el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l'Administració i han de
nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.
4. Els licitadors hauran d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Forès, amb la Seguretat Social i l’Agència Tributaria.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DE LA
CONCESSIÓ.

9a – Presentació de documentació i de proposicions.
1. Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions mitjançant diferents
arxius, identificats amb el nom de l’arxiu dictats per aquestes bases i, inclosos dins una instància
genèrica que trobaran a la seu electrònica de la web municipal, https://www.seue.cat/ca/web/fores/seu-electronica. Aquesta presentació identifica i signa el propi licitador o el
representant de l'empresa la documentació presentada i els seus arxius adjunts.
Així mateix el licitador o representant, per tal que sigui acceptada la seva participació, ha de marcar,
en la instància genèrica, les caselles següents:
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per S.M.S.: Sí
Telèfon: Cal posar telèfon mòbil
Per e-mail: Sí
e-Mail: Cal posar correu electrònic
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: Sí

Tots els documents que es presentin han de copies dels seus originals, de conformitat amb la legislació
vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català
i/o al castellà.
La documentació s'ha de presentar en el lloc i termini que s'assenyali a l'anunci de licitació i de manera
íntegrament telemàtica.
Un cop presentada la documentació, tal i com s’estableix en els punts anteriors, el licitador se li obrirà
en pantalla, automàticament i en el mateix moment, el registre general d’entrada de documents a
l’ajuntament. Aquest document és que que dóna la seguretat d’haver presentat la documentació en dia
i hora. Cas de no obrir-se aquest document vol dir que la documentació no ha estat presentada i caldrà
tornar-lo a fer.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
2. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part del
licitador del contingut del present plec i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits
per contractar.
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3. Cada licitador no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot 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 dóna lloc a la no admissió de totes les propostes per ells subscrites.
4. Contingut dels Arxius:
A) Capacitat d'obrar de les empreses i personalitat jurídica
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Presentació de la documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat
jurídica, d'acord amb les previsions de la clàusula vuitena.
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió
temporal d'empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de participació de cadascuna
d'elles en l'entitat, i la persona o ens designat per exercir, durant la vigència del contracte, la plena
representació de la unió davant l'Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituirse formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. El document en què es formalitzi
aquest compromís ha d'estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la
unió.
B) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient o
document acreditatiu per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.
C) Declaració relativa a les prohibicions per contractar
Declaració responsable de l'empresa conforme no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP i de trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, i de no tenir cap deute amb l'Ajuntament de Forès, d'acord amb el model que
s'adjunta com a annex IV.
En el supòsit que l'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable,
aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal
d'exempció que concorre.
D) Garantia provisional
La garantia provisional serà de 500.-euros.
La garantia provisional es pot constituir:
1) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d'acord amb els requisits disposats a l'article 55 del RGLCAP i als
models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
2) L'efectiu s'ha de dipositar a la tresoreria de l'Ajuntament. Els certificats d'immobilització dels valors
anotats s'han de presentar davant l'òrgan de contractació.
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3) Mitjançant aval presentat davant l'òrgan de contractació, en la forma i condicions reglamentàries,
prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que
disposen els articles 56 i 58 i l'annex V del RGLCAP.
4) Per contracte d'assegurança de caució celebrat d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex
VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució.
El certificat del contracte s'ha de lliurar a l'òrgan de contractació.
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En el cas d'unions temporals d'empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s'extingeix automàticament i s'ha de retornar als licitadors immediatament
després de l'adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda al licitador la
proposició del qual hagués estat seleccionada per a l'adjudicació, fins que no procedeixi a la constitució
de la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició
abans de l'adjudicació.
L'adjudicatari pot aplicar el import de la garantia provisional a la definitiva o constituir una garantia
definitiva ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·la simultàniament a la constitució de
la definitiva.
E) Submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
F) Proposta econòmica, la proposició econòmica, formulada conforme al model de l'annex III.

10a – Mesa de contractació.
La Mesa de contractació està constituïda permanentment per l’alcalde, l’administratiu municipal i el
secretari interventor de la corporació.

11a – Qualificació de la documentació.
1. La Mesa de contractació comunicarà als licitadors mitjançant notificació electrònica, la creació d’una
sessió virtual, mitjançant la plataforma jestmeet, amb dia i hora i els hi donarà les claus d’accés.
En aquesta sessió es procedirà a la qualificació dels arxius, del A/ al E/ i exclourà automàticament
aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació requerida, que l'hagin presentat fora
de termini o que no acreditin la capacitat i/o solvència sol·licitades.
Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia
Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils.
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Sens perjudici de la comunicació als interessats, l'òrgan de contractació farà pública aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
2. La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentació presentada, determinarà les empreses que s'ajusten als criteris de
selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, les excloses i
les causes de la seva exclusió.
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3. Cas que la documentació no fos correcta i comportès la suspensió de la sessió, la Mesa comunicarà
als licitadors mitjançant notificació electrònica, la creació d’una nova sessió virtual, mitjançant la
plataforma jestmeet, amb dia i hora i els hi donarà les claus d’accés. Posteriorment, en el dia, lloc i
hora que es comunicarà als licitadors mitjançant notificació electrònica, tindrà lloc l'acte públic
d'obertura del sobre B presentats pels licitadors procedint la Mesa de contractació a l'obertura dels
admesos.
4. Si la documentació presentada per tots els licitadors es correcta, la mesa donarà pas a la valoració
de la documentació ponderable automàticament arxiu F/.

12a – Criteris de valoració de la proposició.
Per a la valoració de les proposició i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa
s'atendrà al següent:
La proposta més alta (favorable a l’ajuntament) rebrà la màxima puntuació 10 punts, disminuint
l'atorgada a la resta d'ofertes de forma proporcional a la disminució dels respectius imports mitjançant
sistema percentual % de regla de tres.
Tindran una puntuació de 0 punts les proposicions que no millorin la indemnització màxima anual.

13a – Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació.
1. L'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades. Per realitzar
aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d'adjudicació assenyalats a la clàusula anterior.
2. En cas que hi haguès alguna proposta admissible, l’ajuntament no podrà declarar deserta la licitació.
3. L'òrgan de contractació requerirà a l'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en
que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació esmentada a continuació:
a) Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Forès, així com el
document d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Per tal que l'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
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A/. En relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques:
• Si l'empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu del Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d'alta del Impost
relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer rebut del Impost,
s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de
l'Impost.
• Si l'empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció recollit en l'apartat 1 de l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d'especificar el supòsit legal d'exempció
i el document de declaració en el cens d'obligats tributaris.
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B/. En relació amb la resta d'obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
• Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que l'empresa es troba al
corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
• Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant una declaració
responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de
caràcter positiu i acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
4. Així mateix, el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'aportar
la documentació següent:
• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la
clàusula setzena.

14a – Garantia definitiva.
1. L'import de la garantia definitiva és de 2.000.- euros.
2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats s'han de dipositar a
la Tresoreria de l'Ajuntament.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar
en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a
la Tresoreria de l'Ajuntament.
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3. En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia esmentada i garanteixi solidàriament
a tots els integrants de la unió temporal.
4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 del LCSP.
5. En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l'adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l'import de la garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l'esmentada reposició.
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6. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'adjudicatari,
aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze
dies des de l'execució.
7. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors,
l'Administració pot resoldre el contracte.

15a – Adjudicació del contracte.
1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula dotzena, l'òrgan de contractació
acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc
dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
2. L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de
contractant de l'òrgan de contractació, indicant el termini en què s'ha de procedir a la formalització del
contracte.

16a – Formalització i perfecció del contracte.
1. El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l'empresa adjudicatària
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
2. La formalització del contracte s'efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell
en que es rebi la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores.
3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a
l'empresa adjudicatària, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de
l'import de la garantia provisional.
4. Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa adjudicatària, es procedirà a
proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa de conformitat amb l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena.
5. Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, abans
de l'adjudicació del contracte, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el
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nomenament del representant o de l'apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
6. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i no inclourà cap clàusula
que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.
7. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne la realització.
8. La formalització d'aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació.
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17a – Retorn de la documentació.
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CONCESSIÓ

18a – Àmbit de la concessió. Equipament mobiliari i estris.
1. L'àmbit físic de la concessió el constitueix el local cultural de Forès destinat a BAR LOCAL SOCIAL
de Forès, els serveis i la terrassa exterior, cas que vulgui utilitzar-se.
2. La concessió del bar inclou la maquinària, el mobiliari i altres estris relacionats a l'inventari adjunt
annex II, i del què el concessionari n'és responsable del seu funcionament i manteniment.
3. La concessió s'atorga sobre el local i les seves instal·lacions, essent a càrrec del concessionari
dotar-lo del parament i qualsevol altre equipament necessari per al desenvolupament de l'activitat.
4. En cas que el concessionari vulgui substituir algun dels elements actualment existents, o vulgui
d'instal·lar-ne de nous, caldrà sol·licitar-ho a l'Ajuntament que ho haurà d'autoritzar.

19a – Inici de la concessió.
El concessionari haurà d'iniciar la prestació del servei, com a molt tardar, la setmana següent a la
signatura del contracte, i a prestar-lo de manera ininterrompuda durant la vigència de la concessió.

20a – Relació amb els usuaris.
1. El BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS és de lliure accés per al conjunt de ciutadans, sense cap altra
limitació que el pagament dels preus dels serveis i la pròpia capacitat i característiques de la
instal·lació.
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2. El concessionari està obligat a complir escrupolosament la normativa reguladora del dret d'admissió
en locals públics, i a atendre correctament i amb diligència els usuaris sense cap mena de
discriminació.

21a – Retolació.
1. Tots els rètols indicatius hauran d'estar escrits en català.
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2. Tanmateix, també hauran d’estar escrits en català i fets amb ordinador, qualsevol anunci relacionat
amb el servei, venda de productes, activitats que es realitzin o organitzin en el municipi, o altres i situats
al taulell de suro que hi haurà ubicat dins el local.

22a – Inspecció i control.
L'Ajuntament es reserva la més àmplia facultat d'inspecció del bé objecte de la concessió i de l'activitat
ha desenvolupar amb els següents objectius:
1. Verificar que l'espai concessionat no es destina a finalitats diferents de les que li són pròpies
2. Comprovar que el concessionari compleix amb la totalitat de les obligacions que si són exigibles. El
concessionari té l'obligació d'aportar, en qualsevol moment en què l'Ajuntament ho requereixi, la
documentació acreditativa del compliment d'aquestes obligacions.

23a – Assegurances i responsabilitat.
1. El concessionari és l'únic responsable dels perjudicis que pugui causar a tercers en el
desenvolupament de l'activitat i haurà de disposar una pòlissa de responsabilitat civil amb una
cobertura mínima de 300.000 euros per tal de respondre dels riscos de l'exercici de l'activitat i a
mantenir-la en vigor durant tota la vigència de la concessió.
2. L'Ajuntament pot ordenar al concessionari, de manera motivada l'ampliació de les cobertures de les
assegurances esmentades.
3. El deteriorament que pugui patir, en el moment de l'extinció del contracte, la maquinària, el mobiliari
i altres estris relacionats a l'inventari, així com les obres i instal·lacions incorporades de manera
permanent i les millores ofertes pel concessionari, es detraurà de la garantia definitiva un cop valorat
pels serveis tècnics municipals i si aquesta fos insuficient, el cost de la reposició podrà exigir-se per la
via de constrenyiment.

24a – Resolució d'incidències.
Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i el contractista per diferències en la
interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a
l'article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de la Llei de
contractes.
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Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva
tramitació no determinarà la paralització de la concessió.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

25a – Drets del concessionari.
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Els drets del concessionari seran els següents:
a) L'ús privatiu de les instal·lacions del bar i de la terrassa de l’exterior del Local Social de Forès, amb
la finalitat que presti el servei de bar al seu risc i ventura, d'acord amb el que es preveu en aquest plec
i amb les practiques habituals del bon comerciant i sense que la manca de realització de les
expectatives de negoci generi cap mena de dret accessori al seu favor.
b) La possessió pacífica, l'ocupació i la utilització de l'espai de la concessió garantides per l'Ajuntament
de Forès, en els termes establerts en aquest plec, durant la vigència de la concessió.
c) Percebre els ingressos que obtingui per l'explotació del servei.
d) Gaudir d'un dia de descans setmanal, que no pots ser en cap de setmana o festiu i, del període de
de quatre setmanes, que no podran fer-se en període d’estiu.
e) Retirar, en el moment d'acabar la concessió, els elements mobles que essent de la seva propietat
siguin susceptibles de trasllat.
f) (Si s’escau), al cobrament de la indemnització establerta en l’adjudicació.

26a – Obligacions del concessionari.
Sense caràcter excloent, el concessionari ha de complir les següents obligacions:
a) (Si s’escau), Abonar el cànon que estableixi l'acord d'adjudicació.
b) Obtenir les autoritzacions administratives que siguin preceptives per al desenvolupament de
l'activitat de bar fent-se càrrec de totes les despeses que se'n derivin.
c) Obrir i tancar la instal·lació amb compliment estricte de la normativa sectorial específica aplicable
als establiments públics.
d) Fer el manteniment i la neteja diària de l'espai objecte de la concessió i de les seves instal·lacions.
e) Complir qualsevol normativa que li sigui d'aplicació, i en particular, de la normativa fiscal i de
seguretat social, la de sanitat i higiene alimentàries i la de prevenció de riscos laborals i de seguretat i
salut en el treball, amb compliment estricte de les normes aplicables als aparells i equipaments
instal·lats.
f) Vigilar i controlar l'ús de tot recinte del Local Social, i comprometre’s a activar l’alarma de l’edifici
quan aquest estigui tancat.
g) Controlar la utilització i bon funcionament de l'enllumenat, de l'aigua, de la calefacció i de les
comunicacions incloent el Punt TIC municipal.
h) Entendre la llengua catalana i expressar-s'hi.
i) Tenir a disposició dels usuaris un llibre de reclamacions amb un cartell indicant-ho.
j) Complir la normativa sobre la venda d'alcohol als menors d'edat.
k) Complir la normativa sobre la venda de tabac.
l) Posar en funcionament el bar en el termini fixat i, en cas d'extinció anormal de la concessió, avisar
amb un mínim de dos mesos d’antelació.
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m) Complir els següent horari mínim d’obertura, que podrà ser modificat de mutu acord amb la
Corporació:
Hivern: del 1 de setembre fins el 15 de juny.
Dies d'obertura: Caps de setmana i festius.
Horaris mínims: de les 10.00h. fins a les 14.00h.
Estiu: del 16 de juny al 31 d’agost
Dies d'obertura: Tots els dies de la setmana, amb opció a un dia festa setmanal, que no sigui cap de
setmana ni festiu i sempre el mateix dia setmanal.
Horaris mínims: (de dilluns a diumenges) de les 10.00h. fins a les 14.00h.
(dissabtes, diumenges i festius) de les 18.00h a les 21.00h.
n) Mantenir els serveis en estat operatiu i sanitàriament correctes.
o) Cas de optar per la venda de productes en el local (que no siguin estrictament els necessaris pel
funcionament del servei), cal disposar de una prestatgeria amb el compliment de la condició de
retolació establerta, i una col·locació que no malmeti la imatge del local.
p) Obligatòriament haurà de instal·lar la infraestructura necessària (barres, neveres i el servei) a la
festa major de Forès, al certamen cultural Forès poesia i música, i altres activitats que ho requereixi
l’ajuntament, sense cost per l’ajuntament i, en el lloc i situació on indiqui l’ajuntament com a
organitzador de les activitats.
q) Les altres relacionades en l'article 235 del ROAS.

27a – Potestats de l'Administració.
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l'òrgan de contractació
ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
2. Autoritzar expressament i supervisar l'execució d'obres, del disseny de l'establiment, així com dels
seus elements (vaixella, carta, logotips, etc.) i la instal·lació de qualsevol tipus de publicitat per part de
l'adjudicatari.
3. Les altres relacionades a l'article 248 del ROAS.
4. Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

28a – Rescat.
L'ens local pot extingir la concessió abans del venciment del termini estipulat, de manera unilateral,
atès l'interès públic i mitjançant la indemnització corresponent, tot i assumint la gestió directa del servei
per si mateix o per mitjà d'un ens dependent.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ I PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ
29a – Cessió de la concessió.
Els drets i obligacions relatius a la concessió no podran ser cedits per l'empresa contractista a un tercer.
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30a – Pròrroga de la concessió.
Aquest contracte no admet cap tipus de pròrroga.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
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31a.- Resolució i extinció de la concessió.
1. La concessió s'extingeix per alguna de les següents causes:
a) Impagament de dos trimestres del cànon (si s’escau).
b) Impagament de les sancions que s'imposin.
c) Realització d'obres i/o instal·lacions sense autorització de l'Ajuntament
d) Les que s'estableixen als articles 241 i 260 del ROAS, a l'article 70 del RPEL i a l'article 211 de la
LCSP.
2. La resolució del contracte, excepte pel venciment del termini, s'acordarà per l'òrgan competent d'ofici
o a instancia del concessionari, si escau, mitjançant el procediment que disposa la normativa
establerta.

32a – Devolució de la garantia definitiva.
Un cop s'hagin acomplert pel concessionari les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que s'hagin d'exercitar sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A LES INFRACCIONS I SANCIONS

33a – Infraccions.
1. Les faltes i infraccions que pugui cometre l'adjudicatari, per sí o pels seus empleats, es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.
2. Es consideren infraccions molt greus:
a) Desenvolupar l'activitat en condicions que generin perill greu i directe per als usuaris o per a tercers.
b) L'incompliment de les normes sanitàries i de seguretat.
c) Maltractar els usuaris amb agressions físiques o verbals.
d) La realització d'obres i instal·lacions sense la prèvia autorització de l'Ajuntament.
e) No prestar el servei de manera regular i continuada, llevat de força major, o abandonar-lo.
f) No complir la normativa que li sigui d'aplicació.
g) La comissió de dues faltes greus.
3. Es consideren infraccions greus:
a) L'incompliment dels horaris establerts.
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b) Obstruir la inspecció de l'Ajuntament de Forès.
c) No mantenir la netedat i el bon estat del local, de les instal·lacions i dels béns.
d) L'Incompliment de les disposicions de l'Ajuntament sobre la conservació o reforma de l'objecte de la
concessió.
e) Maltractar els usuaris amb agressions físiques o verbals.
f) La realització d'obres i instal·lacions sense la prèvia autorització de l'Ajuntament.
g) La comissió de dues faltes lleus.
4. Es consideren infraccions lleus:
a) L'incompliment d'altres condicions reglamentaries o contractuals en l'ús del bé o en el
desenvolupament de l'activitat.
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34a – Sancions.
Per la comissió de les infraccions establertes en la clàusula anterior s'imposaran les següents sancions:
a) Les infraccions molt greus: Resolució del contracte i confiscació de la garantia definitiva.
L'Ajuntament també podrà, si s'escau, exigir al concessionari el rescabalament dels danys i perjudicis
que la infracció comesa pugui originar.
b) Les infraccions greus: 300 euros.
c) Les infraccions lleus: 150 euros.

VIII. JURISDICCIÓ

Aquest contracte te naturalesa administrativa perquè es tracta d'una concessió d'ús privatiu d'un domini
públic i per tant la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a resoldre les qüestions
litigioses.

Forès, a la data de la signatura
L’Alcalde
Julià Josep Plaza i Briansó
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ANNEX I

Plànol del domini públic (1)
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ANNEX II
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E92EDF54451D482E83683E3D127C418B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:11:09

Inventari de material existent

21 Cadires tapissades escai negre.
5 Taules quadrades 2 per.
2 Taules rectangulars 4 per.
1 TV Sony Bravia pantalla plana 32”
2 Equips informàtics HP
2 Pantalles planes HP
1 Impressora injeccio Samsung
1 Taula plàstic plegable rectangular 1,80 aprox.
1 Rellotge paret
1 Cafetera Practic dos grups
1 Molinet cafè elèctric
1 Moble fusta cafetera i calaixos
1 Prestatgeria fusta de peu de 2,20x2 aprox. amb cantonera
1 Prestageria fusta de peu, de 2,20x1 aprox
1 Prestatgeria sobretaula de 2x1 compartimentada
1 Mostrador/barra de fusta amb forma L
1 Penjarobes de pared de 5
1 Expositor de vidre sobremostrador
1 Nevera/boteller de 3 portes
2 Altaveus LG de 20w.
1 Extintor
1 Placa encimera BOSCH tres fogons
1 Forn elèctric.
1 Campana extractora TEKA.
1 Bloc armari cuina de 3 portes i 4 calaixos
1 Rentaplats Electrolux ES66830
1 Nevera
1 Calentador elèctric EDESA
1 Dispensador de paper secarmans
1 Armari empotrat de 2 portes
1 Mirall rodó
1 Mirall rectangular

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2020 a les 16:14:34

AJUNTAMENT DE FORÈS

ANNEX III

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E92EDF54451D482E83683E3D127C418B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:11:09

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
(indemnització)

El/la Sr./Sra. __________. amb residència a __________, al carrer __________, núm. _____, i amb
DNI __________, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser adjudicatari/ària de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a BAR LOCAL SOCIAL situat al
Local Cultural de Forès, demanda (en nom propi / en nom i representació de l'empresa __________,
CIF núm. __________) una indemnització total de __________ euros (xifra en lletres i en números).

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

(Lloc i data)

(Signatura del licitador o de l'apoderat)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2020 a les 16:14:34

AJUNTAMENT DE FORÈS

ANNEX III

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E92EDF54451D482E83683E3D127C418B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:11:09

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
(cànon anual)

El/la Sr./Sra. __________. amb residència a __________, al carrer __________, núm. _____, i amb
DNI __________, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser adjudicatari/ària de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a BAR LOCAL SOCIAL situat al
Local Cultural de Forès, ofereix (en nom propi / en nom i representació de l'empresa __________, CIF
núm. __________) un cànon total de __________ euros (xifra en lletres i en números), amb el
desglossament següent:

Import net

.-€

IVA 21 %
Import IVA

.-€

Import total .-€

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

(Lloc i data)

(Signatura del licitador o de l'apoderat)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2020 a les 16:14:34

AJUNTAMENT DE FORÈS

ANNEX IV
Declaració responsable per a persona jurídica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E92EDF54451D482E83683E3D127C418B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:11:09

El senyor/a _______________________________, amb DNI núm. ____________, com apoderat/da
de l'empresa ________________________ declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual
representa, com a licitadora del contracte per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a BAR
LOCAL SOCIAL de Forès.
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i també està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Forès.
Alternatiu (cal encerclar la opció que es compleix)
c) Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que
s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8
d'abril.
c) Que l'empresa no ha de complir el que es disposa a l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril,
d'integració dels minusvàlids, atès que els treballadors fixos de l'empresa no excedeixen de cinquanta.
d) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
f) Que autoritzo a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents
les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del
contracte.
g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si
s'escau, en els posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i
extinció normal o anormal del contracte és ____________.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
(Signatura de l'apoderat)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2020 a les 16:14:34

AJUNTAMENT DE FORÈS

ANNEX IV
Declaració responsable per a persona física

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E92EDF54451D482E83683E3D127C418B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:11:09

El senyor/a ________________________________, amb DNI núm. _____________, en nom propi,
declara sota la seva responsabilitat, com a licitador del contracte la concessió de l'ús privatiu del local
destinat a BAR LOCAL SOCIAL de Forès, que
a) Està facultat/da per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba
compres/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i també està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Forès.
Alternatiu (cal encerclar la opció que es compleix)
c) Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que
s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8
d'abril.
c) Que l'empresa no ha de complir el que es disposa a l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril,
d'integració dels minusvàlids, atès que els treballadors fixos de l'empresa no excedeixen de cinquanta.
d) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
f) Que autoritzo a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents
les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l'adjudicació del
contracte.
g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si
s'escau, els posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció
normal o anormal del contracte és __________.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
(Signatura del licitador)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2020 a les 16:14:34

