PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL DE CAN ROCA, A CASTELLDEFELS.

1a.- OBJECTE
L’objecte del contracte és l'atorgament, en règim de concurrència, de la concessió
administrativa de l’explotació del bar-restaurant situat al Complex Esportiu Municipal de Can
Roca, ubicat al carrer Castanyers, i gestionat per l'Ajuntament de Castelldefels, d'acord amb el
que disposen la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques, Decret 336/1988, del 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni
dels ens Locals, i Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Aquest és un espai ja existent, però que està sent objecte de reforma per part de
l'Ajuntament. No obstant els acabats, la maquinària d'hostaleria, mobiliari, utillatge i altres
qüestions, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
En el Plec de Clàusules Tècniques es detalla el nivell de la reforma amb que es farà entrega del
local.

2a.- TERMINI DE DURADA
El termini de la concessió serà de 15 anys a comptar des de la data de la signatura del
contracte, i es podrà prorrogar per períodes anuals fins a un màxim de 2 anys més, per acord
mutu entre les parts.

3a.- CÀNON
De conformitat amb les disposicions de l’art. 62.1.g) del Reglament de patrimoni dels Ens
Locals, s’estableix un cànon anual de sortida de 12.000,00€, el qual podrà ser millorat a l’alça,
de conformitat amb el previst en aquest Plec de Condicions. Aquest cànon anual es
començarà a abonar a partir del segon any de vigència del contracte comptat a partir de la
data de la signatura del mateix.
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4a.-PUBLICITAT DE LA CONCURRÈNCIA
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de la pàgina web
municipal (www.castelldefels.org), al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Castelldefels, i al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 66.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya.
Per tal de rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, de totes les
publicacions que es facin sobre aquest expedient en el Perfil del Contractant, els licitadors
s’hauran d’inscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”, que es troba
a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta
licitació. Així mateix, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació de la present concessió es realitzarà
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
L'import màxim de les despeses de publicitat de la concurrència en els Butlletins oficials, o en
altres mitjans de difusió, serà de 1.000,00€, essent dit import a càrrec de l'adjudicatari .

5a.-REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
1.-Estan capacitades per licitar les persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes
en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació
vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directe amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatus o regles fundacionals, i ha de disposar
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix
els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu
cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte de la
concessió.
2.- Aquesta concessió pot ser adjudicada a una unió temporal d'empresaris (UTE) que es
constitueixi temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d'empreses han d'acreditar
la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries
vigents.
3.-En la present concessió no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació per part
dels empresaris de la precisa solvència econòmica i financera, per a la qual cosa s’estableixen
les condicions mínimes, que s’hauran d’acreditar pels mitjans establerts a la clàusula següent.
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La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació incondicionada
de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’administració.

6a.-PROCEDIMENT
D’acord amb el procés de lliure concurrència, en cas que hi hagi més d’un sol·licitant per la
concessió, s’obrirà un procediment de concurrència d’acord amb el que preveu l’article 57.3
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Per això, els licitadors presentaran la seva proposta en dos sobres tancats com tot seguit es
detalla:
-La documentació es presentarà, juntament amb la instància (s'annexa com a model I), en dos
sobres tancats, designats respectivament com a A i B El sobre A ha de contenir la
documentació administrativa i el sobre B ha de contenir els criteris vinculats a l'objecte del
contracte que depenen de valoració automàtica.
-Els sobres s’indicaran de la següent forma:
"SOBRE A.-DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT
PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA, A CASTELLDEFELS.
Aquest sobre haurà d'anar signat pel licitador o la persona que el representi i amb indicació de
nom i cognom; el seu domicili a efectes de notificacions; un número de telèfon i si es disposa,
número de FAX; i adreça de correu electrònic.
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen:
1.-Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari:
a.1) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals) document nacional
d’identitat (DNI), o document que substitueixi, i el número d’identificació fiscal (NIF).
a.2)Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat
de l’empresa, inscrits en el seu cas en el registre oficial corresponent.
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a.3)Per a empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.
a.4)Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, informe expedit per la
Missió Diplomàtica Permanent o oficina consultar d’España del lloc del domicili de l’empresa.
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
d’España o de la Secretaria General del Comerç Exterior del Ministeri d’Economia sobre la
condició d’estat signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari,
l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.
b)Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant representant o es
tracta d’una persona jurídica:
b.1)Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el registre públic corresponent,
que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament en cas de resultar l’oferta més
avantatjosa.
b.2)DNI i NIF del representant i del signant de la proposició.
b.3)Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposa l’article 67 de la LCSP.
b.4)La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposa l’article 68 de la LSCP.
2.-La solvència econòmica i financera de l’empresari:
S’ha de presentar declaració responsable (segon model Annex II) conforme el licitador te la
capacitat econòmica i financera adequada per a dur a terme el bon desenvolupament de
l’activitat que te per objecte la concessió administrativa de l’explotació del bar-restaurant
situat al Complex Esportiu Municipal de Can Roca . D’acord amb el que estableix l’article 87 de
la LCSP, aquest requisit queda complimentat amb el compromís de contractar dues pòlisses
d’assegurances, la justificació de les quals serà requerida a la clàusula 10 del present plec:
a)Assegurança que cobreixi el continent incloent els riscos d’incendi i de tot tipus de
danys a les instal.lacions i bens municipals, pel valor de reconstrucció amb un mínim de
300.000,00€, i en el que ha de constar l’Ajuntament com a beneficiari; i el contingut per
un valor mínim que garanteixi la continuïtat de l’activitat en cas de sinistre a favor de
l’adjudicatari.
b)Assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000,00€, que cobreixi:
-Danys que es puguin produir per al desenvolupament de l’activitat de barrestaurant.
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-Riscos laborals.
-Cobertura en cas d’intoxicació i/o contaminació.

3.-Els licitadors hauran d'acreditar la seva experiència en gestió de negocis de restauració
com a mínim durant 5 anys, per compte propi o aliè. Als efectes d'acreditar-ho s'haurà de
presentar els corresponents contractes i/o vida laboral, si és per compte aliè, o bé documents
que acreditin la titularitat del negoci si és per compte propi.
4.-Declaració responsable signada pel licitador o pel legal representant, conforme no es troba
incorregut en cap prohibició per contractar amb l’Administració d’acord amb les disposicions
vigents. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de
Castelldefels (segons model Annex II).
5.-Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori espanyol:
Declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol odre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se de la concessió, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.
6.-Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
1)Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat
d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb compliment, si escau, del que
disposa la clàusula anterior.
2)Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de
constituir-se formalment en Unió Temporal, cas de resultar adjudicataris.
3)Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent.
Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució
en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
Els anterior documents es podran presentar mitjançant original, còpia legitimada/compulsada
o fotocòpia. En cas que es presenti fotocòpia, prèviament a l’adjudicació, es requerirà a
l'adjudicatari perquè presenti els documents originals o còpia dels mateixos legitimada per
notari o compulsada per funcionari d’aquesta Corporació.
Documentació prèviament lliurada a l’Ajuntament de Castelldefels: En cas que tota o part de
la documentació relacionada a continuació ja s’hagués lliurat a l’Ajuntament i no hagués estat
objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no serà necessari
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que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi, degudament complimentada i sota
la seva responsabilitat, certificació de la vigència d’aquesta documentació identificant
l’expedient de contractació on va ser aportada:
-Escriptura de constitució i, si s’escau, de modificació.
-Targeta d’identificació fiscal.
-Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de l’oferta.

7.- Compromís que, en cas de resultar adjudicatari, presentarà Projecte tècnic d'activitats en
format digital, i, si escau, tramitarà la corresponent autorització per a la realització de les
obres d'adequació del local que fossin necessàries (essent al seu càrrec el pagament de les
taxes corresponents) en un termini màxim de 1 mes des de la data d'adjudicació, i d'executar
les obres en un màxim de 2 mesos des de l’atorgament de la llicència d’obres, havent
d'acreditar el cost de les obres de reforma i instal.lacions segons oferta d'inversió presentada.
L'acreditació serà dins del termini dels 2 mesos esmentat i mitjançant factures i/o
certificacions (segons model Annex II).
8.- Declaració expressa d’assumir el compromís del compliment de tots els requisits indicats
en aquest plec de condicions. (segons model Annex II).

En cap cas aquest sobre A pot incloure informació sobre el contingut dels sobres B . La inclusió
de qualsevol informació que pogués donar indicis sobre el que conté el sobre B suposarà
l'exclusió automàtica de la present licitació.
"SOBRE B.-DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER
A LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL DE CAN ROCA, A CASTELLDEFELS. Documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica.
Aquest sobre anirà signat pel licitador i/o persona que el representi, i contindrà allò que es
detalla a la clàusula 8a en relació als criteris automàtics.

7a.-PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS
La documentació per prendre part en aquesta concessió es presentarà, si no hi ha hagut
reclamacions ni al.legacions durant el període d’informació pública, dins el termini de 15 dies
hàbils següents, en el Registre General de l’Ajuntament situat a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, en horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de les 08:00 a 14:00 hores;
dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 19:30 hores; i dissabtes no festius de 10:00 a 13:00 h. A
partir del dia 1 de juny de 2019, el registre d'entrada romandrà tancat tots els dissabtes de
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l'any. Setmana Santa, juliol, agost i Nadal: de dilluns a divendres de 8:00 hores a 14:00 hores.
Si l’últim dia és festiu al municipi de Castelldefels, s’entendrà prorrogat fins al primer dia
laborable següent a Castelldefels.
En cas que se’n presentin al.legacions, quedarà en suspens el termini per a la recepció
d’ofertes fins que aquelles siguin resoltes i es tornarà a publicar la licitació en els mateixos
mitjans públics abans esmentats.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Si les propostes s’envien per correu postal, el proponent haurà de justificar la data de
presentació de la tramesa a l’oficina postal, acreditant que la imposició s’hagi efectuat abans
de l’hora fixada com a límit de presentació d’ofertes, i comunicar a la Unitat Intermèdia de la
Secció Jurídica-Administrativa la remissió de l’oferta mitjançant fax o correu electrònic, com a
màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes. En cas contrari no s’admetrà la
proposta si es rep el justificat de remissió de l’oferta amb posterioritat a la data de finalització
del termini.
Transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació d’ofertes
sense que hagi arribat la proposta enviada per correu postal a la Unitat Intermèdia de la
Secció Jurídica-Administrativa, aquesta no serà admesa en cap cas.

8a.-CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
En aquest cas, s’atorgarà la concessió al sol·licitant que obtingui la màxima puntuació, d’acord
amb els següents criteris:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 PUNTS)
A. Oferta d'inversió (fins 40 punts)
L'oferta en l'import de la inversió que realitzarà el licitador, en cas de ser adjudicatari, per a
les obres de reforma serà com a mínim de 59.485,90€ sense IVA. A partir d'aquest mínim
inicial, cada increment en 1.000€, IVA exclòs, serà valorat amb un 1 punt de valoració, i fins a
un increment màxim de 40.000€, sense IVA, i 40 punts en la valoració.
B. Millora del preu del cànon municipal anual (fins a 52 punts)
Es valorarà l’oferta de manera que a la millora del preu del cànon municipal anual més
elevada se li assignarà la màxima puntuació.
Les ofertes de millora del preu del cànon s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula
següent:
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• (PO/POME) x 52
En la qual:
• PO és l’oferta de la millora del preu del cànon municipal que es puntua
• POME és l’oferta de la millora del preu del cànon municipal més elevada
Les proposicions que no ofereixin millora del cànon municipal anual obtindran una puntuació
de 0 punts.
C. Contribució del bar-restaurant al desenvolupament econòmic i social (fins a 5 punts)
a) Contractació laboral local (1 punt): es valorarà el compromís del bar-restaurant de
contractar treballadors preferentment de la mateixa localitat i/o entorn immediat.
b) Contractació de proveïdors i empreses de manteniment locals (1 punt): es valorarà el
compromís del bar-restaurant de contractar proveïdors i empreses per les tasques de
manteniment preferentment de la mateixa localitat i/o entorn immediat.
c) Creació de llocs de treball de qualitat (1 punts): es valorarà el compromís del barrestaurant de generar llocs de treball indefinits i de qualitat, adequats a les diverses
categories professionals segons conveni de l’hostaleria que correspongui.
d) Contractació de col·lectius d’exclusió laboral i social (1 punt): es valorarà el
compromís del bar-restaurant de contractar treballadors aturats de llarga durada o
persones amb discapacitat
e) Paritat de gènere i conciliació familiar (1 punt): es valorarà el compromís del barrestaurant de prendre mesures per garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar.
* Segons model annex III
D. Aspectes relacionats amb la qualitat del producte ofert pel bar-restaurant (fins a 3
punts)
a) Varietat de la carta (1 punts): Es valorarà el compromís del bar-restaurant de tenir una
carta variada, que inclogui un tipus de menja i gastronomia saludables, així com plats
i combinacions elaborats amb productes de temporada i recomanables per a després o
abans de la pràctica esportiva.
b) Oferta de menús especials (1 punts): Es valorarà el compromís del bar-restaurant de
comptar amb una oferta de menús especials per a infants, vegetarians, celíacs o altres
col·lectius.
c) Atenció al client (1 punts): Es valorarà el compromís que el bar-restaurant tingui cura
de posar a l’abast del client elements que facin més confortable la seva estada, com
ara trones i cartes en diferents idiomes.
* Segons model annex III
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L’adjudicació vindrà determinada en funció de la puntuació total obtinguda. En cas d’empat
entre licitadors es procedirà a un sorteig.

9a.-MESA.
President titular:
President substitut:
Ramon Morera i Castell, regidor-delegat Fernando Cerpa i Fernández, regidor-delegat
d'Urbanisme i Obres, Pla de Barris, Medi d'Esports, Joventut i Gent Gran
Ambient i Sostenibilitat
Vocals titulars:
José Antonio Andrés i Hernández, secretari
municipal
José Luis Iranzo i Sancho, interventor municipal

Vocals substituts:
Tatiana Mansilla i Benito, assessora jurídica de
Secretaria
Fernando Río i Güerri, cap de la Secció de
Comptabilitat
Josep Benet i Pallàs, cap de la Secció Jurídica Carme Colomé i Sancho, CUI administrativa i
Administrativa
atenció ciutadana
Albert Garcia i Aedo, cap de la Secció d'Esports Angel David Muñoz i Muñoz, enginyer tècnic
Ruben Pelaez i Cebrian, cap d'Edificis i Obres
Mª Àngels Villar i Marin, arquitecta
Sonia Motos i Pérez, regidora de l’oposició
Javier Hiniesto i Domínguez, regidor de
l’oposició
Secretaria de la Mesa:
Secretaria de la Mesa substituta:
Marta Carrera i Serra, assessora jurídica de Tamara Estudillo i Martínez, cap de la UI de
Secretaria
Contractació i Compres.

10a.- ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la
documentació integrant del sobre A. Si s’observen defectes o omissions subsanables,
atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Així mateix, l’òrgan de
contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels licitadors aclariments sobre els
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres
complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies
naturals, sense que puguin presentar-se després d’haver-se declarat admeses les ofertes.
2. Posteriorment, en un termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de
l’obertura de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà a
l’obertura del sobre B, excepte el de les proposicions rebutjades, i efectuarà la valoració
dels criteris automàtics i procedirà a la proposta d’adjudicació, la qual no crearà dret algun
a favor dels licitadors proposats davant l’Administració. No obstant, quan l’òrgan de
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contractació no adjudiqui els contractes d’acord amb la proposta formulada haurà de
motivar la seva decisió.
Una vegada presentada la proposta d'adjudicació, es comunicarà l'interessat que hagi estat
seleccionats perquè prèviament a l’esmentat atorgament presenti la següent documentació
dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del
requeriment:
1) Certificació positiva de no tenir cap deute pendent amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social ni amb l’Agència Tributària.
2) Certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment de les altres obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Castelldefels.
3) Document públic d’apoderament, si escau, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent, que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament.
4) Del pagament de l’impost d’activitats econòmiques, s’haurà d’aportar la documentació
següent:
c.1)Si el concessionari és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està
obligada a pagar aquest impost, haurà de presentar el document de l’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent amb l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o l’últim
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de
baixa en la matrícula de l’impost.
c.2)Si el concessionari es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una declaració
responsable de l’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
5) Document acreditatiu d’haver constituït, en la citada Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament, una fiança d’import 6.000,00€, que podrà ser en efectiu o mitjançant aval
bancari a primer requeriment.
6) Justificació de la contractació i pagament de dues pòlisses d’assegurances:
a)Assegurança que cobreixi el continent incloent els riscos d’incendi i de tot tipus de danys
a les instal.lacions i bens municipals, pel valor de reconstrucció amb un mínim de
300.000,00€, i en el que ha de constar l’Ajuntament com a beneficiari; i el contingut per un
valor mínim que garanteixi la continuïtat de l’activitat en cas de sinistre, a favor de
l’adjudicatari.
b)Assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000,00€, que cobreixi:
-Danys que es puguin produir per al desenvolupament de l’activitat de bar-restaurant.
-Riscos laborals.
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-Cobertura en cas d’intoxicació i/o contaminació.
Aquestes pòlisses hauran d’estar vigents durant tot el període de la concessió.
Un cop presentada la documentació senyalada s’adjudicarà la concessió i es comunicarà a tots
els interessats en el procediment. Si el licitador no presenta la documentació requerida o no
constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s’entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, podran establir-se les variacions que convinguin
a l'interès públic en qüestió de calendari i horari i podran establir-se els pactes o condicions
que s'estimin convenients, sempre que en un i altre cas no tinguin caràcter essencial ni hagin
estat determinants de l'adjundicació.

11a. GARANTIA DEFINITIVA
L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per un import de 6.000,00€, dins el
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
La garantia ha de constituir-se a l'Oficina de Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de
Castelldefels, i s'admetran qualsevol de les formes establertes a l'article 108 de la LCSP com a
mitjà de garantia.
En cas que la garantia es presti mitjançant aval, aquest s'ha d'ajustar al model adjunt (Annex
IV).
Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari públic,
no caldrà dur a terme la seva validació per part de l’Ajuntament.
La garantia assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del
contractista en els termes que preveu l’article 110 de la LCSP i no es retornarà a l’adjudicatari
fins que no es produeixi la finalització del contracte (que s'entendrà efectuat, als efectes d'allò
recollit en l'article 210 de la LCSP, amb l'abonament de la darrera factura) i previ informe
favorable del responsable del contracte corresponent.
12a. NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ,
FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ.

PERFECCIONAMENT

I

PUBLICITAT

DE

LA

a). L'adjudicació de la concessió serà notificada al licitador en el termini màxim dels 10 dies
hàbils següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de
contractant (www.castelldefels.org).
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b). En la notificació de l'adjudicació adreçada a l’adjudicatari aquest serà requerit perquè, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el
document administratiu.
Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat la Corporació podrà acordar la incautació de la garantia definitiva.
c). La concessió es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que
serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu càrrec.

13a. INICI DE LA CONCESSIÓ
La concessió s'iniciarà el dia següent al de la seva formalització o en la data que es faci constar
en el document administratiu. Si bé, per a poder procedir a l’inici de l’activitat, serà necessari
haver registrat prèviament la Comunicació Prèvia d'Activitats Recreatives, així com la
Comunicació Sanitària de Funcionament, sent, en tots casos, a càrrec de l’empresa
adjudicatària el pagament de les taxes corresponents.

14a. DRETS I OBLIGACIONS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA:
A) DRETS
1. Té el dret d’utilitzar l'espai concessionat per prestar el servei autoritzat, de conformitat
amb el establert en el present Plec de Condicions Administratiu i del Plec d’Especificacions
Tècniques.
2. Cobrar directament dels usuaris l'import corresponent als serveis prestats dins d’una justa
valoració.
3. Contractar els treballadors, els quals dependran exclusivament del titular de la concessió,
sense que entre aquest personal contractat i l'Ajuntament existeixi cap relació laboral,
administrativa ni de qualsevol classe.
B) OBLIGACIONS DOCUMENTALS
Abans d’iniciar l’activitat objecte de la concessió, el titular de la mateixa haurà de presentar
fotocòpies compulsades dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per
- Pàg. 12 -

realitzar l’activitat (aigua, electricitat, etc.), així com els certificats tècnics de legalització de les
instal.lacions elèctrica i de gas, d'acord a la seva normativa sectorial aplicable.

15a. ALTRES OBLIGACIONS
De caràcter general
1.

Haurà de disposar de totes les autoritzacions, permisos i llicències que li siguin necessaris
per efectuar la gestió i explotació dels serveis i per al desenvolupament de l’activitat.

2.

Tots els elements instal·lats s’hauran d’ajustar a les característiques descrites al Plec de
Condicions Tècniques i d’acord amb les especificacions dels serveis tècnics municipals.
També assumiran les despeses de posta en marxa i desenvolupament de l’activitat
autoritzada, malgrat que el seu deteriorament sigui per actes de vandalisme, robatori,
climàtics, etc., atès que l’autorització municipal s’atorga a risc i ventura del que en resulti
titular.

3.

Les instal·lacions i equipaments en el moment d’apertura de l’activitat hauran d’estar en
perfectes condicions de servei i manteniment per entrar en funcionament.

4.

Executar, sota els criteris i la supervisió dels tècnics municipals, les obres i instal.lacions
requerides a l’establiment, segons projecte detallat que l’adjudicatari hagi presentat.

5.

La cura i el manteniment de totes les instal.lacions anirà a càrrec exclusiu del
concessionari. La falta de conservació adequada es considerarà causa suficient per a la
resolució de la concessió.

6.

L’administració es reserva les facultats inspectores inherents a la constatació del
funcionament normal i correcte del servei, que serà de l’exclusiu càrrec del concessionari,
així com les despeses que origini i les millores a introduir en cas necessari.

7.

Satisfer dins dels terminis corresponents el cànon i la garantia, així com impostos i demés
despeses originades pel servei.

8.

L’adjudicatari aportarà tot el personal necessari i suficient per a la prestació del servei,
que dependrà únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquest o
aquell i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral,
responsabilitzant-se l’adjudicatari d’oferir una execució a plena satisfacció de
l'Ajuntament.

9.

El titular queda obligat a complir les normes legals vigents en matèria de contractació
laboral, incloses les de previsió i Seguretat Social, essent sempre pel seu compte i risc el
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pagament dels salaris, quotes o indemnitzacions de qualsevol classe que s’originin en
relació al personal contractat, sense que en cap dels supòsits, l'Ajuntament resti o pugui
restar obligat o subrogat en les obligacions de concessionari amb qui hagi empleat o
contractat. L'Ajuntament podrà exigir si ho creu convenient, còpia dels TC1 i TC2
corresponents, les altes i les baixes o les modificacions dels contractes laborals amb el
seu personal que es produeixi durant el desenvolupament de l’activitat i la vigència del
contracte. Si es detecta personal il·legalment contractat, sense contracte o sense
assegurar, comportarà la revocació de la concessió, i l’exigència de les responsabilitats
que procedeixin.
10. El titular s’obliga a complir les lleis i disposicions vigents relatives a l’explotació dels
serveis, especialment les de policia, treball, sanitat i seguretat de les persones i coses i
molt particularment les obligacions de caràcter laboral, prevenció de riscos i seguretat
social respecte del seu personal.
11. El titular assumirà la plena responsabilitat dels danys i perjudicis que puguin ser
ocasionats tant a les persones com a les coses, com a conseqüència de la gestió del servei
o del personal que la realitzi, restant l'Ajuntament totalment exclòs de tal responsabilitat.
12. En cap cas l'Ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ser
irrogats al titular de la concessió com a conseqüència de robatori, trencadissa o
desperfectes del material o dels elements emprats en la gestió del servei.
13. Permetrà que en qualsevol moment l’Ajuntament inspeccioni les instal·lacions, així com
les condicions tècniques i sanitàries de l’activitat desenvolupada a l’àmbit de la concessió
i facilitar la documentació requerida i la informació necessària pel compliment de les
seves funcions.
14. L'adjudicatari haurà de rescabalar a l'Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo dels
perjudicis derivats de dol, negligència o incompliment de les obligacions de l’adjudicació.
En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per l'Ajuntament en raó dels
perjudicis causats, prèvia audiència de l’adjudicatari, i sense perjudici de l’acció penal que
en el seu cas procedeixi.
15. Aquell que resulti titular de la concessió no tindran cap dret adquirit ni dret a reclamació
o indemnització de cap mena, en cas de dictar-se resolucions dimanants d’instàncies
superiors o de la pròpia Corporació.
16. El desenvolupament de l’activitat serà a risc i ventura de l'adjudicatari. Aquest no tindrà
dret a cap indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis; ni tampoc si la
instal·lació s’arruïna o esdevé inservible per causes naturals o artificials o si per qualsevol
motiu l’explotació no es pogués dur a terme o esdevingués impossible en aplicació de la
legislació vigent o futura.
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17. El titular està obligat a comunicar per escrit qualsevol canvi de domicili, telèfon i correu
electrònic, a efectes de les notificacions oportunes.
18. El titular haurà d’abandonar i deixar lliure i a disposició de l’administració l’establiment
concedit, en un termini de 15 dies a partir de la finalització del termini pel qual ha estat
atorgada, i de reconèixer expressament la potestat de l’administració per acordar i
executar per ella mateixa el llançament.
19. Finalitzada la concessió per qualsevol causa d’extinció, revertiran a la propietat de
l’Ajuntament de Castelldefels totes les obres, instal.lacions i equipaments de
l’establiment inclosos en el projecte executiu, sense dret del concessionari a exigir-ne cap
indemnització o compensació.
De la prestació del servei
20. El servei es prestarà pel titular, digne i ininterrompudament, en base a la reglamentació
del present Plec de Clàusules generals i el Plec de Prescripcions Tècniques, i per aquells
aspectes no previstos, l'Ajuntament dictarà les normes complementaries que fossin
necessàries per a la bona marxa del servei, restant obligat a acceptar-les.
21. Ajustar l’explotació del servei a les prescripcions assenyalades en el present Plec de
Condicions Generals i el Plec de prescripcions tècniques. No podran realitzar-se
prestacions diferents de les expressament autoritzades i acceptades.
22. El personal encarregat de prestar els serveis, disposarà de les normes de cortesia per a
atendre a l’usuari i estarà degudament uniformat e identificat de manera que permeti
reconèixer la seva funció.
23. Tots els treballadors dels establiments on es manipulin o serveixin menjars, begudes i/o
gelats, hauran de disposar del certificat de formació oficial sanitària, respecte a la
manipulació d’aliments (antic carnet de manipulador).
24. Tots els productes distribuïts en l'establiment hauran d’estar homologats per totes les
instàncies competents. No podran realitzar-se prestacions diferents de les expressament
autoritzades i acceptades.
25. El titular haurà de complir els horaris establerts que es detallen al Plec de Prescripcions
Tècniques estrictament.
16a. TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ
L’Ajuntament autoritzarà, a través de la Junta de Govern Local, la transmissió de la concessió
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sempre i quan l’establiment hagi estat en funcionament un any, prèvia la sol·licitud signada
conjuntament i a tal efecte pel cedent i el cessionari, els quals hauran de fer constar les causes
que motiven la petició, i formular una declaració jurada del preu de la transmissió, si n’hi
hagués, i assumir el comprimís solidari d’abonar a l’Ajuntament la participació del 20 per 100
sobre aquest preu.
Així mateix, i per a la seva efectivitat, el cessionari haurà de presentar la documentació
requerida a la clàusula 10 de present Plecs de Clàusules aprovats, subrogant-se en tots els
drets i obligacions que corresponien a l’anterior concessionari.
La transmissió quedarà limitada, en qualsevol cas, al temps que manqui fins a concloure el
termini de la concessió, en les mateixes condicions que tenia el transmetent.

17à. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ.
Conforme s'estableix en l'art. 70 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i a l'art. 223 del
TRLCSP, la concessió s'extinguirà per les causes següents:

a) Per venciment del termini establert.
b) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
c) Per desafectació del bé.
d) Per renúncia del concessionari
e) Per revocació de la concessió.
f) Per resolució de la concessió.
g) Per incompliment per part del concessionari del deure d'afiliació i alta en la Seguretat Social
del personal que contracti en l'execució del servei.
h) Per resolució judicial.
i) Per manca de pagament del cànon establert.
j) Per mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari.
k) Per impossibilitat sobrevinguda en la prestació per causes no imputables a les parts.
En cas de renúncia del concessionari, aquest estarà obligat a comunicar-la a l'Ajuntament amb
l'antelació mínima de dos mesos.
18a. RÈGIM SANCIONADOR
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel titular de la concessió,
l’Ajuntament podrà compel·lir-lo perquè les compleixi, amb imposició de sancions per tal de
garantir, en tot moment, el compliment de les obligacions derivades de l’activitat autoritzada.
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En tot allò no disposat en el present plec el règim sancionador s’ajustarà al Decret 278/1993,
de 9 de novembre, del Procediment Sancionador aplicable en els àmbits de la competència de
la Generalitat.
La inspecció dels serveis serà duta a terme per personal municipal o bé personal contractat a
tal efecte. Així mateix, l'Ajuntament es reserva la realització d'auditories per garantir el
compliment del standards de qualitat presentat per al licitador a la seva oferta.
FALTES MOLT GREUS
1.-La destinació de la superfície, objecte de la concessió, a altres usos o activitats diferents
dels que s'assenyalen en aquest plec.
2.-L'incompliment de la tramitació a l'Ajuntament de la Comunicació Sanitària de
funcionament .
3.-La no realització o l'abandonament de l'activitat durant un període superior a dues
setmanes sense causa justificada.
4.-El deficient manteniment dels béns objecte de la concessió, referit tant a neteja com a
conservació i reparació.
5.-L'incompliment reiterat de les instruccions de l'Ajuntament sobre la prestació del servei, o
la resistència a l'exercici de la tasca inspectora.
6.-No atendre als requeriments realitzats per l'Ajuntament.
7.- L'incompliment de la normativa contra incendis.
8.-L'incompliment de la prohibició de vendre begudes alcoholiques a menors.
9.-L'incompliment de la prohibició de fumar a l'interior del local.
10.-La reiteració en falta greu (més de tres) o la persistència en la situació que va ocasionar la
infracció sense esmenar-la.
11.-Vendre, cedir, sotsarrendar, o subcontractar la concessió.
12.-Transmetre la concessió sense l’autorització municipal.
13.-L'incompliment molt greu, de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
14.-Crear situacions de risc o perill provocades pel mal estat de les instal·lacions i altres
elements.
15.-No gestionar directament l’explotació de les instal·lacions adjudicades.
16.-La manca de pagament de les primes de les assegurances.
17.-No fer efectiu el pagament del cànon anual de l'Ajuntament de Castelldefels dins del
termini fixat.
18.-La no prestació del servei d’acord amb els estàndards establerts en l’oferta presentada per
al licitador.
19.-No acreditar dins del termini màxim de 2 mesos, des de l'atorgament de la llicència
d'obres, el cost de les obres de reforma segons oferta d'inversió presentada.
20.-L'incompliment de les obligacions previstes al present plec, i al plec tècnic, quan produeixi
un perjudici molt greu a tercers o a d’interès municipal.
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21.-La inobservança de les instruccions i requeriments del personal municipal quan ocasioni
un perjudici molt greu.
FALTES GREUS
1.-L'actuació professional deficient o contraria a les normes governatives.
2.-La falta de pagament durant el període voluntari dels tributs municipals que graven
l'activitat.
3.-El deficient manteniment dels béns objecte de la concessió, referit tant a neteja com a
conservació i reparació.
4.-La realització d'obres o reformes en el local sense autorització.
5.-La manca de substitució o reposició, quan calgui, d'elements del servei, quan aquest
incompliment comprometi greument la prestació del servei públic.
6.-La negativa a la realització de la tasca inspectora per part de l'Ajuntament .
7.-L'incompliment de la Normativa de consum.
8.-L'incompliment de l’horari d’obertura i tancament del servei.
9.-No oferir la carta, menús i serveis d'atenció al client descrits en l'oferta de licitació.
10.-l'excés d'ocupació de l'establiment i la terrassa.
11.-Dipositar mercaderies o altres objectes emmagatzemats als wc i als voltants de
l'establiment.
12.-No realitzar la selecció de residus obligatòria.
13.-L'incompliment que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions sobre
senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
14.-La manca d’atenció al públic, la manca d’higiene i el servei deficient.
15.-No respectar les especiﬁcacions de senyalització i condicions estètiques que preveu el plec
tècnic, o que hagin estat acceptades en la oferta presentada.
16.-L'incompliment de les obligacions previstes al present plec, i al plec tècnic, quan produeixi
un perjudici greu a tercers o a l'interès municipal.
17.-La realització d’activitats que causin molèsties per sorolls, amb infracció de la vigent
Ordenança municipal de sorolls.
18.-La participació en altercats d’odre públic, les baralles entre empleats, o entre aquests i els
usuaris de l’establiment.
19.-La comissió, en un període d'un any, de tres o més faltes lleus.
20.-L'incompliment i/o resistència dels requeriments efectuats per l’administració, o la seva
inobservança quan produeixin perjudici greu als interessos municipals o de tercers, i no
subsanar-lo en el termini assenyalat per l’administració.
FALTES LLEUS
Totes les altres que no previstes anteriorment i que suposin d'alguna manera una infracció en
les condicions establertes en aquest Plec de condicions, sempre que siguin un perjudici lleu
del servei i les següents:
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1.-L'incompliment de fer constar en lloc visible els rètols informatius següents:
- Conforme el local disposa de fulls de reclamació a disposició dels usuaris.
- Conforme està prohibit vendre begudes alcohòliques als menors d'edat.
- I conforme està prohibit de fumar a l'interior del local.
2.- Deficiències menors en la prestació del servei i o conductes negligents que no produeixin
danys i no puguin ser qualificades com a infraccions greus o molt greus.
3.-Qualsevol incompliment de les obligacions previstes al present plec i a la legislació aplicable
que no estigui prevista com a infracció greu o molt greu.
4.-Incompliment la normativa sobre dret d’admissió.
Independentment del rescabalament de danys i perjudicis que es pugui reclamar, en cas
d’incompliment que no produeixi revocació de la concessió, l'Ajuntament podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perill, reiteració, intencionalitat i
benefici derivat de l’activitat infractora.
Sancions:
a) infraccions molt greus: multa de 3.001,00€ a 6.000,00 €. La imposició de multa podrà
portar aparellat el tancament de l’establiment durant un període màxim de deu dies.
b) Infraccions greus: multa de 1.001,00€ a 3.000,00 €. La imposició de multa podrà portar
aparellat el tancament de l’establiment durant un període màxim de cinc dies.
c) infraccions lleus: multa de 250,00€ a 1.000,00 €.
En cas que el servei s’exerceixi incomplint les condicions establertes al present plec i/o a la
concessió, si es constata el risc d’una afectació greu al medi ambient, a la seguretat o a la salut
pública, es podrà ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de
l’activitat ﬁns que es comprovi el compliment de totes i cadascuna de les condicions exigides.
Si el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar del servei de l’establiment podrà
ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de conﬁrmar o aixecar la mesura
adoptada un cop escoltat el titular de la concessió.
Als anteriors efectes, l’ordre de suspensió, sense perjudici de ser immediatament executiva,
vindrà acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’audiència i vista. La mesura cautelar de
suspensió de l’activitat adoptada es mantindrà ﬁns que el titular no hagi donat compliment a
la totalitat de les condicions, amb independència del procediment sancionador de la seva
resolució.
19a. REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA
L’Ajuntament de Castelldefels, a més a més d’aplicar les sancions corresponents, podrà
revocar la concessió, prèvia la instrucció del corresponent expedient en què es donarà
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audiència al titular perquè pugui formular al·legacions dins un termini de deu dies hàbils, en
els casos següents:
a)

No acreditar en temps i forma el cost de les obres de reforma, segons l'oferta d'inversió
presentada.

b)

No fer efectiu el pagament del cànon anual de l’Ajuntament de Castelldefels .

c)

L’incompliment reiterat de les condicions de la concessió i de les normes que regulen el
servei. S’entendrà que existeix reiteració quan es comprovi la comissió de tres faltes
molt greus durant la mateixa concessió i en el mateix servei.

d)

L'incompliment de qualsevol dels criteris recollits a la clàusula 6a del present Plec de
condicions (Procediment d’atorgament), i que hagi estat assumit voluntàriament per el
concessionari, sempre que hagin estat determinants per l’adjudicació de la concessió.

e)

Els previstos per la legislació vigent.

f)

D’igual manera, serà potestat de l’Ajuntament revocar la concessió, prèvia tramitació
d’expedient contradictori, en els següents casos:
-L’abandonament del servei per part del titular (serà suficient que resti tancat durant
dues setmanes consecutives sense prèvia autorització).
-La falta de conservació adequada.
-Vendre, cedir, sotsarrendar, o subcontractar la concessió.
-Transmetre la concessió sense l’autorització municipal.

Castelldefels, 12 de febrer de 2019
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por Ramon Morera
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Vist i Plau,
Josep Benet i Pallàs
Cap de la Secció Jurídica i Administrativa
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ANNEX I
MODEL DE SOL·LICITUD DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'EXPLOTACIÓ DEL BARRESTAURANT SITUAT AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA, UBICAT AL CARRER
CASTANYER.

En/Na

................................................................................, amb DNI núm. ................................., amb domicili a

.................................................., carrer .................................................., núm. .............., pis .......
telèfon ..................................., mòbil ....................................., email .........................................................,
en nom propi (o en representació de ...............................................................), assabentat/da de l’anunci publicat per optar
a l’atorgament de la concessió administrativa de l’explotació del bar-restaurant situat al Complex Esportiu Municipal de
Can Roca, ubicat al carrer Castanyers, fa constar:
Que accepta íntegrament les obligacions i les condicions del Plec de Condicions Generals i del Plec de Condicions
Tècniques,
Que acompanya la documentació preceptiva per tramitar la sol·licitud de la concessió.

Lloc, data i signatura del sol·licitant
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ANNEX II
El/la Sr./Sra. ______________________________ amb NIF núm. ____________ en nom propi, i/o en
representació de l’empresa __________________ en qualitat de ______________ declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, en relació a la
Concessió administrativa de l’explotació del bar-restaurant situat al Complex Esportiu Municipal de
Can Roca, ubicat al carrer Castanyers, DIU QUE:
1. MANIFESTA que, està al corrent de les obligacions tributàries, amb de la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de Castelldefels, i es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a presentar el
corresponent certificat en el termini que se li indiqui; amb relació al personal, MANIFESTA també que
compleix estrictament les obligacions de prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en
matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa vigent, i ASSUMEIX el
compromís a fer-ho durant tota la vigència del contracte.
2. DECLARA que no es troba incorregut en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb
l'Administració Pública que determina l'art. 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3. DECLARA que disposa de la solvència econòmica i financera suficient i adequada per a dur a terme
el bon desenvolupament de l’activitat que te per objecte la concessió per a la gestió i explotació dels
establiments objecte del present plec. D’acord amb el que estableix l’article 75 de TRLCSP.
4. DECLARA que en cas de ser adjudicatari de la concessió subscriurà amb una entitat asseguradora
dues pòlisses d’assegurances, la justificació de les quals serà requerida a la clàusula 10 del present
plec:
a)Assegurança que cobreixi el continent incloent els riscos d’incendi i de tot tipus de danys a les
instal.lacions i bens municipals, pel valor de reconstrucció amb un mínim de 300.000,00€, i en el
que ha de constar l’Ajuntament com a beneficiari; i el contingut per un valor mínim que garanteixi
la continuïtat de l’activitat en cas de sinistre a favor de l’adjudicatari.
b)Assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000,00€, que cobreixi:
-Danys que es puguin produir per al desenvolupament de l’activitat de bar-restaurant.
-Riscos laborals.
-Cobertura en cas d’intoxicació i/o contaminació.
5. DECLARA que assumeix el compromís que, en cas de resultar adjudicatari, presentarà

Projecte tècnic d'activitats en format digital, i, si escau, tramitarà la corresponent autorització
per a la realització de les obres d'adequació del local que fossin necessàries (essent al seu
càrrec el pagament de les taxes corresponents) en un termini màxim de 1 mes des de la data
d'adjudicació, i d'executar les obres en un màxim de 2 mesos des de l’atorgament de la
llicència d’obres, havent d'acreditar el cost de les obres de reforma i instal.lacions segons
oferta d'inversió presentada. L'acreditació serà dins del termini dels 2 mesos esmentat i
mitjançant factures i/o certificacions.
6. DECLARA que assumeix el compromís del compliment de tots els requisits indicats en els Plecs de
Condicions Administratives i Tècniques.
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7. DECLARA que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
8. DECLARA que els documents i dades presentades en aquest sobre que considera de caràcter
confidencial són els que a continuació es relacionen: (cal identificar la dada o document que es
considera confidencial i la causa que ho justifiqui)
DADES CONFIDENCIALS
____________________________________________________________________________
MOTIU QUE JUSTIFICA LA CONFIDENCIALITAT:
_____________________________________________________________________________
(Lloc, data, signatura i segell)
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ANNEX III
Contribució del bar-restaurant al desenvolupament econòmic i social (fins a 5 punts)
Accepto el compromís de contractar treballadors preferentment de la mateixa localitat
i/o entorn immediat. (1 punt)
Accepto el compromís de contractar proveïdors i empreses per les tasques de
manteniment preferentment de la mateixa localitat i/o entorn immediat. (1 punt)
Accepto el compromís de generar llocs de treball indefinits i de qualitat, adequats a les
diverses categories professionals segons conveni de l’hostaleria que correspongui. (1
punt)
Accepto el compromís de contractar treballadors aturats de llarga durada o persones
amb discapacitat. (1 punt)
Accepto el compromís de prendre mesures per garantir la paritat de gènere i la
conciliació familiar. (1 punt)
Aspectes relacionats amb la qualitat del producte ofert pel bar-restaurant (fins a 3
punts)
Accepto el compromís de tenir una carta variada, que inclogui un tipus de menjar i
gastronomia saludables, així com plats i combinacions elaborats amb productes de
temporada i recomanables per a després o abans de la pràctica esportiva. (1 punt)
Accepto el compromís de comptar amb una oferta de menús especials per a infants,
vegetarians, celíacs o altres col·lectius. (1 punt)
Accepto el compromís de tingui cura de posar a l’abast del client elements que facin
més confortable la seva estada, com ara trones i cartes en diferents idiomes. (1 punt)

Lloc, data i signatura del sol·licitant
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AVAL

(Es formalitzarà en paper amb la capçalera de l’entitat avalista)
L’entitat (1)______________________, CIF ____________, amb domicili a l’efecte de notificacions a
(2) ___________________ i en el seu nom (3) _____________________, amb poders suficients per
obligar-la en aquest acte.
AVALA
(4)_______________________ NIF/CIF _________________, en virtut del que disposen els articles 87
a 91 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en concepte de garantia del
compliment de l'objecte i les obligacions derivades de la concessió administrativa de l’explotació del
bar-restaurant situat al Complex Esportiu Municipal de Can Roca, ubicat al carrer Castanyers, davant
l’Ajuntament de Castelldefels, per import de .........................................en lletres ....... euros, (en
números,-€).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos en l’article
56.2 del Reglament General de Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici
d’excussió i amb el compromís de pagament a la tresoreria municipal al primer requeriment de
l’Ajuntament de Castelldefels, en subjecció als termes previstos en la legislació de Contractes del
Sector Públic i en la seva normativa de desenvolupament.
El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Castelldefels n’autoritzi la cancel·lació o la
devolució.
(Lloc i data)
(Raó social de l’Entitat)
(Signatura dels apoderats i segell de l’entitat)
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