Aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió
ordinària celebrada el
dia 16 d'abril de 2019.
Signat pel secretari amb
certificat el dia
17/04/2019 01:30

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL
I. CONTINGUT DEL CONTRACTE
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte, que en base al present plec es realitzi, tindrà per objecte el servei de l’explotació del
bar de la piscina municipal de Sant Andreu de Llavaneres detallat en el “Plec de prescripcions
tècniques particulars que regeix la contractació del servei d’explotació del bar de la piscina
municipal de Sant Andreu de Llavaneres”.
El codi CPV: 55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de menjars
55410000-7 Serveis de gestió de bars
Les necessitats administratives a satisfer i els factors de tot ordre que intervenen en el present
contracte estan acreditats a l’expedient corresponent.
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà
mitjançant procediment obert simplificat sumari, en aplicació de l'article 159.6 de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
2. TERMINI D’EXECUCIÓ
El contracte tindrà una durada de dos anys. El termini es podrà prorrogar per períodes d’un any
amb un màxim de dues pròrrogues, per tant, el contracte podrà tenir una durada màxima de 4
anys, incloses les pròrrogues.
3. CÀNON I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
El tipus de licitació s’estableix en un cànon 1.000 Euros ( mil Euros) per temporada ( iva exclòs),
millorable a l’alça, que l’adjudicatari haurà d’abonar a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
l’import de l’IVA és de 210 Euros ( dos-cents deu Euros)
El valor estimat del contracte 4.000 Euros, IVA no inclòs (quatre mil euros ).
4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La retribució del contractista consisteix exclusivament en els ingressos procedents dels preus de
les consumicions abonats pels usuaris dels serveis contractats i, per tant, l’Ajuntament no ha de
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reservar cap crèdit amb càrrec al seu pressupost, atès que el servei adjudicat no li comporta cap
despesa.
L’Ajuntament, a més, no preveu atorgar a l’empresari durant la vigència del contracte cap classe
de subvenció o quantia en concepte de retribució complementària per sufragar les despeses
d’establiment del servei i d’explotació que se’n derivin, ni li assegura ni garanteix una recaptació o
rendiment mínim en funció de la demanda, prestant-se el servei a risc i ventura del contractista.
5. PERFIL DEL CONTRACTANT I PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present
contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:
www.ajllavaneres.cat. i per la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.
6. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS.
El pagament del cànon s’haurà de satisfer dividit en tres mensualitats, dins dels 10 primers dies de
l’inici dels mesos de juliol, agost i setembre.
L’incompliment de qualsevol termini de pagament comportarà l’extinció automàtica del contracte.
7. GARANTIES
L’adjudicatari del contracte, quedarà exempt de presentar garantia definitiva ( art. 159.6 f) LCSP )
8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, de conformitat amb l’article 197
de la LCSP.
El contracte s’executarà de conformitat amb les clàusules contingudes en el present plec i, en el
seu cas, al plec de clàusules tècniques del contracte, sota la direcció, inspecció i control de
l’Administració, qui exercirà aquestes facultats tant per escrit com verbalment, a través del
personal responsable que nomeni a tal efecte.
Quan, per actes o omissions imputables al contractista o a persones que en depenguin, es
comprometi la bona marxa del contracte, l’Administració podrà exigir l’adopció de les mesures que
estimi necessàries per aconseguir o restablir el bon ordre en l’execució del mateix.
No s’admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
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9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista té les obligacions contingudes en el plec de clàusules tècniques i administratives,
així com les previstes en el Plec de clàusules administratives generals aplicables al contracte de
servei.
Més concretament, el contractista està obligat al compliment de les disposicions legals vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, igualtat i no discriminació ,
d’integració social de les persones amb discapacitat i, en general, respondrà de quantes
obligacions li vinguin imposades pel seu càrrec d’empresari, així com del compliment de totes les
normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell i els
treballadors, i també la normativa tributària pel que fa a operacions financeres en paradisos fiscals
quedant l’Administració exonerada de responsabilitat per aquests incompliments. També està
obligat a mantenir les instal·lacions netes i donant compliment a la normativa sanitària d’aplicació.
Pel que fa a la confidencialitat de les dades del contracte, l’adjudicatari haurà de guardar secret
respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, en els termes establerts en la legislació de protecció de dades personals.
10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PELS DANYS CAUSATS A TERCERS DURANT
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, per tant, el contractista haurà de contractar una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la quantitat anual de TRES-CENT MIL euros
(300.000 €).
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
1. D’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, l’Ajuntament designarà un responsable del
contracte que en supervisarà la seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.
2. Les funcions del responsable del contracte seran les següents:





Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
Determinar si el servei executat pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes i
condicions contractuals.
Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte.

3. El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
4. En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
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12.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona de la LCSP és l’Alcaldia, òrgan que va delegar la seva competència
a favor de la Junta de Govern Local per decret de data 16 de juny de 2015 , sense perjudici de la
seva avocació per a casos puntuals.
13. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la LCSP,
i a l’article 313.1 LCSP.
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos als articles 213, 313.2 i 3 LCSP.
14. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS
De conformitat amb l'article 159.4.a) en relació amb la DT tercera LCSP, a partir del 09.09.2018
tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat
hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic, en la data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE
o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
II. PROCEDIMENT PER CONTRACTAR
15. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS
L’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant procediment obert i tràmit simplificat
abreujat d’acord amb el que estableixen els articles 159 i concordants de la LCSP.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions
mitjançant proposició telemàtica de la plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
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Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament, en el
termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil
de contractant.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure cap
altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de la no
admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec i el plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o
ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Contingut de les proposicions:
SOBRE ÚNIC- Documentació Administrativa i documentació dels criteris avaluables de
forma automàtica
Inclourà:
- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel representant legal.
- La proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2
La proposició econòmica s’ha de presentar d’acord amb l’annex 2 i no s’acceptaran les que
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la.
- En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única declaració responsable i oferta subscrita
per totes les entitats que constitueixin la UTE. Així mateix, haurà d'aportar-se el compromís de
constituir la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat
amb l'exigit a l'apartat 3 de l'article 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb
la del contracte fins a la seva extinció. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció
del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte. El citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les
empreses que componen la unió
Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o
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perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la
si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres
públics.
Ates que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat no es
requereix solvència econòmica i financera ni tècnica.
16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a un únic criteri preu,
Quan s’hagi establert com a únic criteri d’adjudicació el preu, s’entén que la millor oferta és la que
presenta el cànon més alt.
En cas d’existir empat, es decidirà l’adjudicació, per sorteig.
17. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació eNOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat
a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç
que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació ( D.A. 15 LCSP) . En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
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Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements
essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicació.
18. MESA DE CONTRACTACIÓ.
La Mesa de contractació serà presidida per un membre de la Corporació, o un funcionari de la
mateixa i formaran part d’ella com a vocals el secretari-interventor i aquelles altres persones que
es designin mitjançant Decret de l’Alcaldia entre funcionaris o personal laboral al servei de la
Corporació. El número de membres no podrà ser inferior a 3 i els membres electes no podran
suposar més d’un terç del total dels membres de la mesa. Actuarà com a secretari un funcionari de
la Corporació.
19. OBERTURA D’OFERTES
La Mesa serà encarregada de l'obertura i de la valoració de les proposicions.
L'obertura de les proposicions es realitzarà la Mesa de contractació garantint que l'obertura no es
realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà
acte públic d'obertura d'aquestes.
Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà per la Mesa, generant-se la proposta
d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la Mesa procedirà, en aquest acte, a comprovar en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està degudament
constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa
en cap prohibició per contractar.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui
inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, aquesta s’ha d’aportar en el
termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació corresponent.
20. ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat per la Mesa.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de
la resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en document administratiu. La
formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies
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hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats;
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de l'obligació de
comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
21. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
21.1. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció previstes en l'article 193.3
LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
21.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execució establertes en plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a
l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats
coercitives del 1% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de
terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions contractuals o
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el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 1% del preu del
contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers
amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització
que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i
la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri
que no ha complert l'adjudicatari.
21.3. Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se
seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe
jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents
d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
22. PROCEDIMENT SANCIONADOR
La imposició de qualsevol sanció exigeix el seguiment d’un procediment sancionador que s’ajusti a
aquell que la Corporació tingui establert, o en tot cas, d’acord amb el que preveu la llei 39/2015 de
1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
23.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
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, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix,
acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment,

l'òrgan

de

contractació

ostenta

les

facultats

d'inspecció

de

les
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activitats

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits
establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de
donar-se audiència al contractista
III. NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
24. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El contracte que en base a aquest plec es realitzi, tindrà caràcter administratiu i en tot allò no
previst en aquest estarà allò que disposa, específicament la Llei de Contractes del Sector Públic;
el Plec de clàusules administratives generals aplicables als contracte de serveis; el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; i la resta de normes que, si fos el cas, siguin
d’aplicació a la contractació de les administracions públiques.
En cas de contradicció entre el present Plec de Clàusules Administratives Particulars i la resta de
documentació tècnica annexa a l’expedient, prevaldrà allò que disposa aquest plec.
25. JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que es derivin del contracte s’entendran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administrativa, no obstant això, les parts poden acordar la submissió dels seus litigis a
arbitratge, conforme a allò establert a la legislació vigent.
Sant Andreu de Llavaneres, a la data de la signatura digital.
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i província),
adreça electrònica habilitada ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal
número ....................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa ...............................consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l'Estat (RELOCE) i que la informació que consta en l’esmentat registre no ha estat modificades i
resten vigents, acreditant-se:

a) La capacitat d'obrar i representació
b) Solvència econòmica financera i tècnica professional
c) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat
d) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar
establertes en la LCSP.
I em comprometo a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els següents mitjans personals i
materials de conformitat amb el Plec de clàusules:
Mitjans personals: ..............
Mitjans materials: ............
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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ANNEX 2 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ (carrer,
número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o bé, en nom
de ............................................... (si actua per representació expressant la personalitat i el domicili
del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de
l'empresa), assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del
procediment obert, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei
de l’explotació del bar de la piscina municipal de Sant Andreu de Llavaneres, accepta íntegrament
les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es compromet a complir-les
estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de referència per la quantitat de ............. €,
i ............ € (en lletra i números) d’IVA.
(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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