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Expedient núm.:
Document Descriptiu de les Prescripcions Administratives
Procediment: Contracte Menor de Serveis amb sol·licitud d'ofertes
Document signat per: L'Alcalde

DOCUMENT DESCRIPTIU DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I
ADMINISTRATIVES

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

Objecte del contracte:
Gestió i explotació del bar i botiga del Centre Social de Prats i Sansor (La Cerdanya)
i la dinamització cultural del seu espai. Aquesta prestació de serveis inclou:
a) l’obertura, gestió i explotació d’un petit bar
b) obertura d’un espai de trobada, amb connexió internet (ordinadors) i sala de
lectura
c) l’obertura, gestió i explotació d’una petita botiga que ofereixi uns productes
de primera necessitat per tal d’evitar desplaçaments a les poblacions de la
comarca, sobre tot, de la gent gran (forn, venda de pa, productes làctics,
embotits, begudes, productes de comerç just, pastisseria, …….)
d) informació i promoció de l’activitat turística de interès i àmbit local
e) dinamització de l’espai i planificació mensual d’activitats per joves i per la
gent gran, i per tant, organitzar activitats que promocionin i donin suport a la

Necessitats a satisfer:
El Centre Social exerceix la funció de ser un espai on es desenvoluparà part de
l’activitat social, cultural i lúdica del municipi que complementarà amb la seva
activitat els diferents serveis i projectes del conjunt del poble. En conseqüència, ha
d’oferir una imatge singular i atractiva per a tots els sectors de la població.
En un municipi tant petit on les opcions de diversió, d’oci, de compra de
productes, de local de trobada són mínimes, les activitats poden considerar-se
d’utilitat i interès social i per tant, entren dins de les competències de l’Ajuntament
la de contribuir a la seva promoció
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vida comunitària i la cohesió social
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La prestació del servei públic de Centre Social, és una clara manifestació de la
competència pròpia municipal de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en les seves lletres h), l) i m).
Justificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per la casuística i circumstàncies particulars del municipi s’ha considerat de retribuir
al contractista d’una quantitat que aporta l’Ajuntament que garanteix la viabilitat
econòmica del contracte, la qual cosa justifica que no ha de qualificar-se com a
concessió de serveis, al faltar la nota característica que és l’assumpció pel
contractista del risc operacional.
Si no es produeix la transferència del risc d’explotació del servei al contractista, el
contracte haurà de tramitar-se com a contracte de serveis, ( art. 17 i 312 LCSP )
retribuint al contractista amb una quantitat determinada durant la temporada. Així
es tramitarà, com a prova pilot i veure els resultats anuals, tant econòmics com
socials i de promoció i d’activitats,

a través d’un contracte menor fins que

s’adjudiqui el contracte definitiu per futures temporades mitjançant el procediment
que legalment correspongui. L’empresari posa a disposició de l’Ajuntament una
estructura, una organització i personal per a prestar el servei.

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de
serveis, d’acord amb el que estableix l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en el plec
de prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Naturalesa i règim jurídic.
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c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP, en endavant), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic que no s’oposin a la LCSP.
d) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f)

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

g) Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
h) LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.
i)

Altres disposicions administratives aplicables.

En defecte de dret administratiu, s'estarà al dret privat

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el contracte menor de conformitat amb
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A fi de garantir l'obtenció de la millor oferta, l'adjudicació recaurà en el candidat
justificadament triat per l'òrgan de contractació, a la vista de la valoració dels
criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor («C») i dels criteris la
ponderació dels quals és automàtica («B»).

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
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allò que s'ha fixat en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
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Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=prats&idCap=3370737&ambit=5&
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del
contracte
A aquest efecte, el Pressupost base de Licitació d’execució per contracta mensual
es desglossa en els següents conceptes:
Concepte

Quantia (en euros)

Pressupost d'execució material
Impost sobre el Valor afegit
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA

600,00€
126,00€
726,00€

Consisteix en l’estimació aproximada de :
a) els costos mensuals d’alta d’empresari, gestoria, impostos, seguretat social
i/o autònoms, assegurances responsabilitat civil i multirisc, comptabilitat i
libres.
b) el pagament del servei de gestió i explotació del bar, botiga i dinamització i
obertura del centre social.
El pressupost del contracte s’entendrà com una estimació, per la qual cosa, no
podrà ser causa de reclamació per part de l’adjudicatari el cas de que aquesta

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries, en el seu cas:
Anualitat
2020

Aplicació pressupostària
920.227.99

Import
8.712,00€

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost
municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
CLÀUSULA SISENA. Termini d'Execució i Emplaçament
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El termini d'execució del contracte serà d’1 any sense possibilitat de pròrroga,
d’acord amb les característiques dels contractes menors.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual, la qual es durà a
terme dins els 10 dies hàbils posteriors a l’adjudicació del contracte.
CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas,
en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què
es tracti.
a) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de
Europeu s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració
jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord
amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial
o certificació administrativa, segons els casos.
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la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic
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Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït

per

una

declaració

responsable

atorgada

davant

una

autoritat

administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
3. De conformitat amb l'article 131.3 de la LCSP, els contractes menors podran
adjudicar-se a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.
A més, respecte de la solvència, l'article 11.5 del Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en el seu article 11.5 disposa que «tret que en els plecs
del contracte s'estableixi de manera expressa la seva exigència, els licitadors o
candidats estaran exempts dels requisits d'acreditació de la solvència
econòmica i financera i d'acreditació de la solvència tècnica i professional
per als contractes d'obres el valor estimat de les quals no excedeixi de 80.000 euros
i per als contractes dels altres tipus el valor estimat dels quals no excedeixi de
35.000 euros.
CLÀUSULA

VUITENA.

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Administrativa
8.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
8.3 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans electrònics a causa de la impossibilitat tècnica i material de la implantació
de la digitalització de totes les fases de la contractació pública a l’Ajuntament de
Prats i Sansor, i atès que no produirà indefensió ni es perjudicarà ni es limitarà
l’exercici dels drets dels licitadors al presentar les seves ofertes de forma
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excepció o reserva alguna.
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presencial, d’acord amb allò que s'ha fixat en el punt tercer c) de la Disposició
addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament de Prats i Sansor, amb domicili a Plaça La
Font, s/n 25721 Prats i Sansor, en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, dins
del termini de 20 dies naturals, a partir de la darrera inserció de la corresponent
publicació a l’apartat “perfil del contractant” i/o del BOP.
Les proposicions podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic a l’Ajuntament en
aquest dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del
contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit correu electrònic s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en aquest pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots
dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació
amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de
licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que

8.4. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte
d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de
correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
8.5 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació hauran de contenir la següent
documentació que es presentarà en un únic sobre tancat on s’inclourà els altres 3
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s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
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sobres també tancats: sobre A (declaració responsable), sobre B (proposició
econòmica) i sobre C (altres documents de valoració):
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del
present plec.
b) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la
contractació de ________________, faig constar que conec el Plec que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometentme a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i
___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signat: _________________».
c) Documents que permetin valorar les condicions de les ofertes segons
els aspectes de negociació.
-

Justificació experiència professional

-

Memòria explicativa gestió i funcionament del bar i botiga

-

Memòria explicativa o pla de dinamització cultural de l’espai i programa
d’activitats
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Signatura del candidat,
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CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitatpreu.
Valoració màxima: 120 punts
Les fórmules emprades per als criteris següents són les que millor valoren la
proporcionalitat.
Criteris quantificables de forma automàtica: (63 punts)
Les fórmules emprades són les que millor valoren la proporcionalitat.
1. Oferta o proposta econòmica a la baixa (valoració màxima: 39 punts).
S’assignarà la major puntuació possible a l'oferta més baixa (la més baixa de les
presentades) en relació amb l'import (IVA no inclòs) establert com a tipus de
licitació.
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment
d'acord amb la formula següent:
PL = (OE / OL) x 39
PL = puntuació atorgada al licitador
OL = Import de l’oferta que es valora

2. Experiència professional en gestió de bar i/o hoteleria (valoració
màxima 12 punts)
Es

justificarà

amb

antecedents,

contractes

de

treball,

arrendaments,

alta

d’autònoms o qualsevol altre document que justifiqui la seva experiència.



fins a 1 any treballat …………………………4 punts



de 1 any i 1 dia fins a 2 anys treballats ……8 punts



més de 2 anys I 1 dia ………………………..12 punts

3. Experiència professional en dinamització cultural (valoració màxima 12
punts)
Es

justificarà

amb

antecedents,

contractes

de

treball,

arrendaments,

d’autònoms o qualsevol altre document que justifiqui la seva experiència.

alta
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OE = Import de l’oferta més baixa
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fins a 1 any treballat …………………………4 punts



de 1 any i 1 dia fins a 2 anys treballats ……8 punts



més de 2 anys I 1 dia ………………………..12 punts

Criteris quantificables mitjançant judici de valor: (57 punts)
1. Memòria explicativa de gestió i funcionament del bar i botiga del local
social (valoració màxima: 30 punts)
S’atorgarà un màxim de 30 punts a la memòria explicativa (màxim 5 pàgines) que
inclogui la millor proposta de gestió i funcionament pel bar del local social.
1. Es valorarà l’objecte del servei, l’organització, gestió i funcionament del
servei, proposta venda de productes bar i botiga, proposta d’horaris
d’obertura (Es valorarà el nombre de dies i hores ofertades. Proposta
d’obertura al migdia, els dissabtes, els diumenges i festius), accions de
promoció i comunicació, millores d’atenció als clients, formació del personal,
acondicionament de l’espai, decoració interior i millora de la imatge, millores
en recursos i equipament auxiliar, millores en la neteja i manteniment )
2.Memòria explicativa o pla de dinamització cultural de l’espai i programa
d’activitats (valoració màxima 17 punts)
S’atorgarà un màxim de 17 punts a la memòria explicativa ( màxim 5 pàgines ) que

1. Es valorarà la planificació d’activitats com poden ser les trobades, xerrades,
seminaris, videofòrums, activitats artístiques i festives de petit format, etc. El
pla de dinamització de l’espai haurà d’estar degudament desglossat i detallat
amb les activitats que ofereix el licitador per atreure el públic i potenciar un ús
racional, respectuós i mediambientalment correcte de l’espai.
Ponderació del criteri: Concepte

Puntuació màxima

Idoneïtat de la proposta en

30 punts

relació a la gestió i
funcionament del servei de bar.
Idoneïtat de la proposta en
relació a la dinamització cultural

17 punts
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inclogui la millor proposta de dinamització cultural de l’espai.

11
de l’espai.

Desglossame

Alt

Mig

Baix

No es puntua

30

20

10

0

17

11

5

0

nt de la
puntuació:
Concepte
Idoneïtat de
la proposta
en relació a la
gestió i
funcionament
del servei de
bar.
Idoneïtat de
la proposta
en relació a la
dinamització
cultural de
l’espai.

3.Entrevista personal (valoració màxima 10 punts)
S’efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de
l’aspirant, servirà també per aclarir els mèrits, experiència, formació i memòries
coneixement del municipi i del territori.
CLÀUSULA DESENA. Comissió Negociadora
L'òrgan de contractació serà assistit per una Comissió, que estarà composta per
almenys dos regidors, que procediran a l'estudi i valoració del contingut de les
ofertes.
De tot l'actuat per la Comissió es deixarà constància en l'expedient.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura de Proposicions i Negociació
L’òrgan de contractació, obrirà les pliques dins del termini màxim de vint dies a
comptar des de la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes.
El lloc, data i hora de l’obertura es publicarà al perfil del contractant.
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acreditats, valorar el coneixement de les funcions i serveis a desenvolupar, el
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- SOBRE A I C:
Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació
procedirà a l’obertura de la documentació continguda en els sobres A, en sessió no
pública, que es celebrarà al lloc i hora que s’anunciï al perfil del contractant. En cas
d’observar defectes esmenables ho comunicarà als licitadors afectats per tal que
els esmenin en el termini de 3 dies. Si la documentació contingues defectes
substancials o deficiències materials no esmenables, es rebutjarà la proposició.
Seguidament procedirà a obrir el sobre C relatiu als criteris que depenen d’un judici
de valor, procedint a dur a terme la valoració de les proposicions i emetre l’informe
corresponent.

- SOBRE B:
Reunit de nou l’òrgan de contractació, en sessió publica, es donarà a conèixer la
ponderació assignada als criteris dependents d'un judici de valor.
A continuació, procedirà a l'obertura del sobre «B» i avaluarà i classificarà les
ofertes.
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de
valor («C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), es proposarà

CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació del Contracte
L'òrgan de contractació, després de la valoració i informe de les ofertes
presentades, realitzarà l'adjudicació del contracte que notificarà a l'adjudicatari.
La resolució d'adjudicació del contracte quedarà supeditada a la presentació de la
documentació acreditativa inclosa en la clàusula setena.
De no aportar-se la documentació requerida en el termini assenyalat, o de no
corregir en el termini atorgat els defectes esmenables, s'entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta.
Per a la formalització del contracte s'atendrà al que es disposa en l'article 153 de la
LCSP.
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CLÀUSULA TRETZENA. Drets i Obligacions de les Parts
13.1 Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia
presentació de factura degudament conformada, cada mes.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el
termini de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte
successiu les factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des
de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de
Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt
General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu
dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la
conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent
sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de
trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del
servei.
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D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels
trenta dies següents a la prestació del servei.
13.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral
i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament
dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així
com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si
bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ
requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions
municipal.
13.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a.

Pòlissa de responsabilitat civil:

Caldrà que l’adjudicatària mantingui en vigor, durant tot el termini d’execució del
contracte, una assegurança que cobreixi incendis, multirisc i responsabilitat civil en
l’àmbit de l’execució del contracte per import mínim de 150.000 € per sinistre. En
qualsevol moment durant el període del contracte l’òrgan de contractació podrà
demanar la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a
l’esmentada pòlissa.
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b.

Pagament del preu a les empreses subministradores:

L’ens contractant, d’acord amb l’article 217 LCSP, podrà comprovar l’estricte
compliment dels pagaments als subministradors per part de l’adjudicatària. A
aquests efectes, l’adjudicatària està obligada a facilitar a l’ens contractant, en el
moment en que aquest ho sol·liciti, relació detallada dels subministradors
juntament amb les seves condicions de subministrament que guardin relació directa
amb el termini de pagament. Igualment, hauran d’aportar a l’ens contractant el
justificant del compliment dels pagaments als subministradors un cop acabada la
prestació i dins dels terminis legalment establerts a l’article 216 LCSP i a la Llei
3/2004, anteriorment citada.
c. Condicions especials d’execució de caràcter social (art. 202 LCSP) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual:
L’empresa concessionària haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni
col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a
complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació
en cada moment de la vigència del contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment serà causa de resolució.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal
que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte
de l’esmentat compliment.
d.

Compliment de l’oferta tècnica presentada

L’empresa concessionària haurà de mantenir durant tota la durada del contracte el
compliment de l’oferta tècnica presentada (tot allò que hagi estat objecte de
valoració), això és, les ofertes que no siguin l’oferta econòmica.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment serà causa de resolució.
e. Compliment de l’horari mínim de funcionament i obertura al públic que serà
de (o del horari que s’hagi millorat a l’oferta):
-

Mínim 5 dies a la setmana

-

Obertura matí: 9 a 12
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f.

Obertura tarda: 4,30 a 7,30

Presentació trimestralment o en els terminis que s’assenyalin o sempre que
es consideri necessari, la següent documentació i informació de les vendes i
compres, dels comptes generals, dels llibres de comptabilitat i de la situació
patrimonial en relació als serveis prestats, i de les activitats realitzades i
previstes, als efectes de poder comprovar la viabilitat econòmica i social del
projecte.

13.4. Garantia
Constitució d’una garantia definitiva a la caixa de la corporació per un import
equivalent al cinc per cent (5%) del preu d’adjudicació del contracte (IVA no inclòs).
Aquesta garantia assegurarà el compliment de l’objecte contractual.
13.5. Obligacions i drets de l’adjudicatari
13.5.1 Obligacions de l’adjudicatari
a) Utilitzar el local i les seves instal·lacions única i exclusivament per les
finalitats pròpies d’aquest contracte.
b) Serà responsable de tots els danys a tercers derivats de la utilització i el
compliment de les finalitats de les instal·lacions, i per tant, haurà de
contractar una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb
cobertura suficient per a rescabalar els danys que pugui ocasionar l’empresa
en l’execució del contracte (assegurança que cobreixi incendis, multirisc i
responsabilitat civil en l’àmbit de l’execució del contracte)
instal·lacions i béns en general, i gestionar-los de manera que tots els
serveis que presti mantinguin, amb el pas del temps, el nivell de qualitat
exigible als equipaments públics (Consta el llistat del mobiliari i d’altres
elements que integren el local)
d) Reparar la maquinaria, el mobiliari, les instal·lacions i l’edifici necessaris per
la prestació del servei quan sigui degut a un ús anormal del mateix. En cas
que la reparació sigui deguda a un ús normal de desgast, aquesta serà
pagada per l’Ajuntament.
e) El personal haurà de complir les exigències d’aquest plec, tenir un
comportament correcte i mantenir un grau de professionalitat exigible.
f)

L’adjudicatari podrà adscriure personal assalariat al servei. Aquest personal
dependrà única i exclusivament del contractista, sense que en cap cas
existeixi cap vincle de caràcter laboral, estatutari, funcionarial o de qualsevol
naturalesa entre l’Administració municipal i el contractista o el personal
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c) Conservar i mantenir en perfecte estat de conservació, ús i neteja l’edifici,
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adscrit a aquest servei. Es prioritzarà la contractació de personal resident al
municipi durant l’estiu o actes determinats.
g) L’adjudicatari i qualsevol persona adscrita al servei, haurà de parlar i
entendre correctament les llengües oficials de Catalunya i emprar-les en les
relacions amb els usuaris i amb l’Ajuntament.
h) Prestar l’activitat amb la continuïtat i la regularitat establerta. També estarà
obligat a prestar el servei durant les activitats extraordinàries promogudes
per l’Ajuntament. En aquest cas, tindrà prioritat de muntatge del bar a les
activitats de la Festa Major i altres actes que organitzi l’Ajuntament,
i)

L’adjudicatari no podrà alinear ni hipotecar els béns afectats al contracte, ni
limitar el seu ús, ni destinar-los a finalitats diferents a les previstes en el
contracte.

j)

Es responsabilitzarà de l’obertura i tancament. L’horari mínim d’obertura de
les instal·lacions serà de 5 dies a la setmana i de 9 a 12 al matí i de 4,30 a
7,30 a la tarda

(és pot millorar en la proposta). Acomplir els horaris i

períodes de funcionament del servei establerts i compliment de la normativa
general d’horaris de les activitats d’aquests tipus. Qualsevol ampliació de
dies i hores necessitarà l’autorització del consistori.
k) Compliment de la normativa higiènic sanitària reguladora de la manipulació
dels aliments.
l)

Compliment de la legislació vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat i
higiene en el treball, de Seguretat Social, d’accidents, d’emissió de sorolls,
fums, així com de les disposicions fiscals i quants afectin al compliment de
la finalitat de bar-botiga-local social de les instal·lacions objecte del
contracte.

n) Exercir personalment l’activitat. No podrà transmetre ni cedir a tercers per
qualsevol títol que sigui els drets derivats del contracte de serveis ni l’ús de
les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements principals o accessoris.
Per tant, no atorga al contractista, cap dret de propietat sobre l’espai objecte
del contracte.
o) Serà responsabilitat del contractista la seguretat del local.
p) Informar a requeriment de l’Administració municipal del funcionament del
servei, dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació a la
gestió del servei, aportant la documentació que es demani al respecte.
q) Observar les instruccions i indicacions que en qualsevol moment formuli
l’Ajuntament.
r)

Disposar de la llista de preus que serà aprovada i autoritzada per
l’Ajuntament abans d’iniciar-se el servei i un llibre de reclamacions, que
hauran d’exposar-se en lloc visible de l’establiment.
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s) Queda prohibida la venda de tabac
13.5.2 Drets de l’adjudicatari
a) Ocupar i utilitzar el local i les instal·lacions vinculat a aquest contracte
exclusivament per la finalitat i objecte previst en el contracte.
b) Podrà sol·licitar llicència per la col·locació de taules i cadires i para-sols en
l’espai de la plaça assenyalat, durant l’època i en les condicions que en el
seu cas s’autoritzin
c) Percebre directament dels usuaris l’import de les tarifes autoritzades per
l’Ajuntament de Prats, per les consumicions
d) Utilitzar les instal·lacions d’acord amb el programa previst
e) Fer publicitat de les activitats programades i serveis prestats
f)

Presentar propostes d’aportació de béns materials complementaris per a la
millora de la prestació del servei. Cas que s’acceptin les propostes, aquests
bens quedaran adscrits al servei.

13.6. Obligacions i potestats de l’Ajuntament
13.6.1 Obligacions de l’Ajuntament
a) Facilitar l’ús per a la seva explotació mercantil de les instal·lacions del local
social, amb l’equipament existent.
b) Pagament

dels

consums

elèctrics,

subministrament

aigua

potable,

subministrament gas, taxes de recollida d’escombraries
c) Abonar les despeses de manteniment estructural de l’edifici.
d) Les altres que es desprenen expressament de la clàusules del plec.

a) Facultat d’inspeccionar i comprovar en qualsevol moment, el seu estat, el
compliment de la finalitat de les instal·lacions i la seva adequada destinació,
i llur correcte funcionament
b) Ostenta les facultats dominicals i de policia previstes en la legislació vigent
aplicable
c) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi.
d) D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio
tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta licitació podrà ser
modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostaria.
Aquestes modificacions es fan per raons d’interès públic, d’acord amb allò
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previst a l’article 219 del TRLCSP, amb l’abast que resulti de les mesures
d’estabilitat pressupostaria a aplicar, i els efectes que determini la legislació
vigent aplicable
e) Imposar al contractista les sancions pertinents per raó de les infraccions que
pugui cometre en la prestació de l’activitat
f)

Intervenir el servei

g) Suprimir el servei
h) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes en l’ordenament
jurídic
i)

L’òrgan de contractació exerceix, amb subjecció a la normativa vigent, les
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i acordar la seva
resolució i els efectes d’aquesta.

j)

Control i vigilància dels horaris de tancament

CLÀUSULA CATORZENA. Modificació, Cessió i Subcontractació
Sense perjudici dels supòsits previstos en la LCSP sobre successió en la persona del
contractista, cessió de contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d'execució,
aquest contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i amb
els límits establerts en l'article 203 LCSP. Les modificacions així acordades per
l'òrgan de contractació seran obligatòries per al contractista i hauran de formalitzarse conforme al que es disposa en l'article 153 LCSP.
El contractista haurà d’exercir personalment l’activitat. No podrà transmetre ni cedir
a tercers per qualsevol títol que sigui els drets derivats del contracte de serveis ni
Per tant, no atorga al contractista, cap dret de propietat sobre l’espai objecte del
contracte.

CLÀUSULA QUINZENA. Penalitats per Incompliment
15.1 Compliment termini
El compliment per part del contractista dels terminis previstos per a la realització de
l'objectiu del contracte s'ajustarà al que es disposa en els articles 192 i 193 de la
LCSP.

Codi Validació: 7P5WH5K3DN5EKH9E2SMQ5KGAY | Verificació: https://pratsisansor.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 28

l’ús de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements principals o accessoris.

20
El contractista incorrerà en demora en el cas d'incompliment tant del termini total
com dels terminis parcials que, en el seu cas, s'hagin previst; sense que la
constitució en mora d'aquest requereixi la interpretació o la intimació prèvia per
part de l'òrgan de contractació.
En cas de demora en el compliment del termini total o dels terminis parcials, per
causa imputable al contractista, s'imposarà una penalitat diària segons les previstes
en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs.]
En qualsevol cas, la quantia de les penalitats imposades no podrà ser superior al 10
per cent del pressupost del contracte.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta
del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista, d'acord
amb l'article 193 de la LCSP.
15.2 Penalitats
Es

consideraran

infraccions

sancionables

a

efectes

contractuals,

totes

les

actuacions i omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un
perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i en
el plec de prescripcions tècniques.
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són
classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus.

15.3 Infraccions molt greus
-

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sempre que no sigui
causa de resolució del contracte.
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-

Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès
públic.

-

Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

-

L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte,
dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant
en la prestació.

-

El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en
especial les que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns
destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quant aquest fets
suposin negligència molt greu o puguin causar risc a les persones, sense
perjudici de les accions legals que, en el seu cas, se’n poguessin derivar.

-

Reincidència en la comissió de tres faltes greus

15.4 Infraccions greus
-

Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relació a la prestació
No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte.

-

No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

-

No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

-

No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
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sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
-

L’incompliment de les condicions especials d’execució que no siguin causa de
resolució del contracte.

-

L’incompliment de les obligacions previstes, sempre que no siguin causa de
resolució del contracte.

-

L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en
la prestació.

-

Les alteracions de l’ordre i altercats amb el públic o entre els empleats, per
qualsevol causa.

-

L’incompliment de l’horari del servei quant suposi la manca de prestació o
tancament

del

local

sense

causa

justificativa

i

sense

comunicació

a

l’Ajuntament.
-

El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en
especial les que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns
destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quant aquest fets
suposin negligència greu i no puguin causar risc a les persones.
Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

15.5 Infraccions lleus
-

No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en la prestació del servei.

-

Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

-

Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació.
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-

Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment
de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de
prescripcions tècniques.

-

La manca de puntualitat a l’hora de l’inici i termini del servei, quant no
produeixi un perjudici greu o molt greu.

-

El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en
especial les que tenen contacte amb els aliments, i altres elements i béns
destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quant aquest fets
suposin negligència lleu i no puguin causar risc a les persones.

-

L’incompliment de qualsevol altre de les obligacions del contractista d’acord
amb les condicions del contracte, quant no suposi perjudici greu o molt greu i
sempre que no puguin causar risc a les persones.

15.6 Sancions contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària
comportarà, previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la
imposició de les següents sancions contractuals:
a) Per infraccions molt greus:
-

Multa del 6% al 10% del preu del contracte

b) Per infraccions greus:
Multa del 2% al 6% del preu del contracte

c) Per infraccions lleus:
-

Multa de fins al 2% del preu del contracte.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
-

la gravetat de la infracció comesa,

-

la importància econòmica,

-

l’existència d’intencionalitat,

-

la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,

-

la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment
de la mateixa naturalesa,

-

el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici
obtingut pel contractista.
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CLÀUSULA SETZENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest
Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini
total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.
Així mateix, seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de
la LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, aquest haurà d'indemnitzar
a l'òrgan de contractació pels danys i perjudicis originats a l'Administració.

CLÀUSULA DECIMOSEPTIMA. Reversió
A la finalització del contracte, revertiran a l’Ajuntament les instal·lacions, de manera
que l’adjudicatari les haurà de lliurar en l’estat de conservació i funcionament
adequat.
determinaran les obres, treballs i reparacions precises per deixar les instal·lacions
en perfecte esta d’utilització i funcionament.
L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les reparacions per manca del deure de
conservació o si son realitzades per l’Ajuntament seran deduïdes de la garantia.
De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que signaran les
dues parts, en la qual s’especificaran totes les qüestions derivades de la situació.
CLÀUSULA DIVUITENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable
de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les
següents:
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— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes
acordats en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontratistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus
administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici
de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori
que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en
funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i
en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la
mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles
indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l'execució del contracte.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el mateix Ple
Corporatiu.
CLÀUSULA VINTENA. Confidencialitat i tractament de dades
19.1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar
les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una
seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i
contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de
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mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha
fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el
Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les
dades (Ajuntament).
19.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària
per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat
de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.
CLÀUSULA VINTIUNENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes
i extinció es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de
dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat
amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE1

_________________________,
_____________,

amb

____________________,

domicili

núm.

___,

a

l'efecte

amb

NIF

de

notificacions

a

núm.

_________,

en

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte
de la seva participació en la licitació ________________________________, davant
________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

1

El model de declaració responsable que ha de recollir el plec haurà de seguir el formulari de document europeu
únic de contractació aprovat en el si de la Unió Europea.
L'òrgan de contractació pot optar per exigir la presentació del DEUC. A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC
es troba a la disposició dels licitadors en la següent adreça electrònica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
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PRIMER.

Que

es

disposa

a

participar

en

la

contractació

de

___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació.
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.


Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas
d'empreses estrangeres].



Que l'adreça de correu electrònic2 en què efectuar notificacions és
___________________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels
documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que
sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

2 Tingui's en compte que, d'acord amb l'article 140.1.4t.1.de la LCSP, l'adreça de correu electrònic en què efectuar les
notificacions haurà de ser «habilitada» de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quinzena, en
els casos en què l'òrgan de contractació hagi optat per realitzar les notificacions a través d'aquesta.
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requerit per a això.

