CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la concessió serà l’adjudicació de la concessió demanial per a l’explotació
del bar-cafeteria de l’equipament comunitari denominat “Centre Cívic Masia de Cal
Cego” (carrer Ponent, 1 de Cunit) que inclou els següents serveis:
-

Jordi Gasulla Sabaté (2 de 3)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 04/04/2017
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

-

Servei de bar-cafeteria de l’equipament i corresponent terrassa.
Servei de neteja dels lavabos ubicats a la planta baixa de l’equipament, en els
termes establerts al Plec de Prescripcions Tècniques.
Servei de vigilància, obertura i tancament de l’equipament, en activitats fora
d’horari del centre cívic, en els termes establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques.

La concessió s’atorgarà, llevat del dret de propietat i sens perjudici de tercers, a risc i
ventura de l’adjudicatari. Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària
o d’altre tipus que adopti l’adjudicatari amb motiu de la gestió, serà del seu compte i
risc, sense que impliqui en cap cas, relació directa o subsidiària de l’Ajuntament de
Cunit .
2. DOMINI PUBLIC DE LA CONCESSIO
a) béns: Els béns i la superfície existents afectes a la concessió són els que apareixen
determinats en el plànol annex 01 i l’informe relatius de la porció de domini públic
afecte a la concessió.
b) serveis i explotació: Les necessitats administratives a satisfer consisteixen en la
prestació dels serveis descrits en el punt 1 per tal d’aconseguir una millora en la
prestació dels serveis i atenció als usuaris de les instal·lacions del “Centre Cívic de Cal
Cego”.

Javier Requejo García (3 de 3)
Interventor
Data Signatura: 04/04/2017
HASH: 0f14e2e35b3ea67a2cc7cff855011c4f

3. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
Es tracta d'una concessió d'ús privatiu de béns de domini públic, conforme a allò que
disposen els articles 201 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 57 i següents del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals i article 93 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Aquest contracte té caràcter patrimonial i es regirà pel present Plec de Clàusules
Administratives, per les disposicions legals vigents d’aplicació atès que estem davant
de béns de domini públic d’ús privatiu i excloent, respecte a tercers per l’explotació
d’una activitat de restauració i serveis. En aquest sentit el concessionari quedarà
sotmès a les ordres que dicti l’Ajuntament en relació a l’objecte de la present
concessió.
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Montserrat Carreras García (1 de 3)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 04/04/2017
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER L’EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI DE BAR- CAFETERIA I DELS SERVEIS DE NETEJA I VIGILÀNCIA DE
L’EQUIPAMENT COMUNITARI: “CENTRE CÍVIC MASIA CAL CEGO”.

L'Ajuntament ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l'obligada audiència al contractista.
Així mateix la jurisdicció competent serà l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
que correspongui a l’Ajuntament de Cunit, renunciant el concessionari a qualsevol fur o
privilegi que els puguin afectar.

5. DURADA DE LA CONCESSIO
La concessió s’atorgarà per un termini de 2 ANYS i començarà a comptar a partir del
dia següent a la formalització en document administratiu de la concessió adjudicada.
6. PRÒRROGA DE LA CONCESSIO
La concessió podrà ser prorrogada per períodes successius d’UN ANY amb un màxim
de tres pròrrogues, excepte que qualsevol de les parts renunciï expressament amb
una antelació mínima de sis mesos del termini inicial o de la pròrroga.
La pròrroga haurà d’atorgar-se de manera expressa, havent de sol·licitar-la la
concessionària amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini
inicial o de la primera pròrroga atorgada.
7. REGIM ECONOMIC DE LA CONCESSIO
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4. LLEI DEL CONTRACTE
Per tot el que no preveu aquest Plec de Clàusules, ni en els seus annexos o d’altres
documents complementaris que constin en l’expedient administratiu, s’atendrà al que
es disposa en:
 Per la legislació bàsica de l’Estat en matèria del règim local (concepte en el
qual cal compren la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i també els preceptes del Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local que tinguin caràcter bàsic).
 El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003.
 El reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pels Decret
336/1988
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
Per remissió de la normativa patrimonial pública a més seran objecte d’aplicació al
present contracte la següent normativa :
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Reglament general de
contractació aprovat pel RD 1098/2001 del 12 d'octubre, en allò que no s’oposi
a l’anterior Llei.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei de Contractes del Sector Públic.
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 15 de juny.
A més serà d’aplicació la següent normativa sectorial :
 La Llei 11/2009, de 6 de juliol i el seu Reglament.
 Les ordenances pròpies de l’entitat.
Amb caràcter supletori la normativa privada objecte d’aplicació al present expedient.

a) Finançament
Segons el caràcter demanial de la concessió, l'Ajuntament no participarà en el
finançament de la gestió i explotació del present servei, ni assegura al concessionari
una recaptació o rendiment mínim. Per tant, la concessió s'atorga a risc i ventura del
concessionari que assumeix tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de
l'activitat objecte de concessió. Es per això que l’Ajuntament de Cunit, no té, ni resta
obligat a tenir crèdit pressupostari disponible de cap tipus per a aquesta finalitat i no
assumeix cap obligació per a exercicis futurs.
b) Cànon
El cànon mínim a pagar a l’Ajuntament, s’estableix com a tipus de licitació i es de
4.200,00 euros anuals (350,00 euros mensuals) del primer any fins al cinquè en cas de
pròrroga. Aquest cànon es millorable a l’alça pels licitadors.
El cànon ofertat s’haurà de pagar pel contractista mensualment, dins dels cinc primers
dies del mes natural de conformitat amb l’establert en la present clàusula i s’abonarà
mitjançant transferència bancària al compte de titularitat municipal que es determinarà
en el moment de la formalització del contracte, si be es podrà sol·licitar la domiciliació
bancària. Transcorregut aquest termini es procedirà d’acord amb allò establert al
Reglament General de Recaptació, amb independència de la sanció que procedeixi.
c) Tarifes
Els preus màxims autoritzats per les consumicions del servei de bar estan fixats en
l’annex de tarifes. Aquests podran ser actualitzats a partir del tercer any de la
concessió (pròrroga) amb prèvia aprovació per part de l’Ajuntament i sempre que es
justifiqui un augment de costos de l’activitat de concessió per part del concessionari
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
8. GARANTIES

Garantia definitiva. La garantia definitiva a constituir serà la corresponent al 3% del
valor del domini públic ocupat, de conformitat amb l’art. 68 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
La fiança garantirà el compliment de l’objecte i demés obligacions que es derivin de la
present concessió pel concessionari i se li retornarà una vegada extingit el contracte,
llevat dels casos previstos en el present plec. La fiança definitiva durant tota la
vigència del contracte i fins la seva devolució haurà de ser sempre el mateix import, de
forma que la incautació parcial o total de la garantia per incompliment o d’altres
causes, obligarà al concessionari a constituir una garantia complementària per
reposar-la.
CAPITOL II
DISPOSICIONS RELATIVES A LA TRAMITACIÓ
9. CONCURRÈNCIA
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Garantia provisional. No s’exigeix

1. Legitimació.
Podran presentar ofertes :
a) les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en
cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada al
Real Decret Legislatiu 3/2011.
b) Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica
Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de la empresa estrangera
admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració, ens , Organisme o entitats del sector públic assimilables en
forma anàlogues i demés requisits de l’article 54 i ss. Real Decret Legislatiu
3/2011.
c) La justificació de la solvència financera, econòmica, tècnica i professional
s'acreditarà mitjançant els següents documents:
c.1 Solvència financera i econòmica
La solvència financera i econòmica de les empreses licitadores s’acreditarà per UN
O VARIS dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis en l'àmbit del al que es refereix el contracte
per import igual o superior a 25.000 euros
b) Patrimoni net o, si s'escau, rati entre actius i passius, al tancament de
l'últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació
de comptes anuals, per import igual o superior a 25.000 euros
c) Declaracions apropiades d’Institucions Financeres.
c.2 Solvència tècnica i professional

a) Una relació dels principals serveis relacionats amb l'objecte del
contracte realitzats dintre dels darrers 5 anys.
Aquests serveis s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat pública o
quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant certificat expedit
pel mateix. A falta de certificats, en aquest darrer cas, es podrà acreditar
mitjançant una declaració responsable.
2. Forma d’adjudicació.
De conformitat amb els articles 60.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, la
forma d’adjudicació del present plec serà el concurs, si bé amb la remissió en quant a
la fase de preparació i adjudicació al Real Decret Legislatiu 3/2011. L'Ajuntament té la
facultat discrecional d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa, atenent
4
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La solvència tècnica i professional de les empreses licitadores s'acreditarà pel mitjà
següent:

els criteris de selecció que es preveuen la clàusula de barems. Atès la necessitat de
mantenir la continuïtat en la prestació del servei, es considera procedent l’aplicació del
procediment obert i amb els requisits i condicions que marca la normativa contractual.
3. Forma de presentació de les proposicions.
Les proposicions es presentaran al Registre General de la corporació, de forma
presencial en dies laborables de les 9 hores fins a les 14 hores del matí, en el termini
màxim de 15 dies naturals comptadors a partir del dia següent a la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Perfil del
Contractant municipal accessible a través de la pàgina www.cunit.cat
Per a la presentació de les pliques en el Registre General de la Corporació, serà
obligatori emplenar una instància de presentació de sol·licitud amb les dades de la
empresa, indicant el contracte al que es licita i el número d’expedient.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari ha 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 tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se
el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
Sense la concurrència d’aquests 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 s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
En el sobre núm.1 haurà de figurar la inscripció “Documentació administrativa relativa
a la concessió demanial de l’explotació del servei de bar-cafeteria i dels serveis de
neteja i vigilància de l’equipament comunitari “Masia de Cal Cego” de Cunit i haurà de
contenir:
1) Indicació d’un número de fax i una adreça per si s’escau formular el corresponent
requeriment de la documentació que consta al sobre:

“DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ___________________________________, amb DNI ______________ en nom propi (o
en representació de _________________________________), amb domicili social a
__________________________________________ en qualitat d’interessat/ada al procediment
de licitació per ______________
DECLARO RESPONSABLEMENT
 Que té capacitat d’obrar i no es troba incorregut/ada en cap causa legal de prohibició
de contractar amb l’Administració de les previstes a l'art. 60 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic
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2) Declaració responsable segons el model següent:

 Que compleix amb els requisits de capacitat, aptitud, solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional per realitzar l’objecte del contracte en els termes
establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació i es compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems
en cas de resultar adjudicatari del contracte, previ requeriment de l’administració.
 Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet a aportar la
documentació acreditativa d’aquests extrems en cas de resultar adjudicatari del
contracte, previ requeriment de l’administració.
 Que no ha estat subjecte a cap tipus de reclamació per l’Administració per raó de vicis
ocults o cap sanció administrativa per raó de qualsevol contracte administratiu, ni a cap
resolució de contracte per causa imputable al mateix.
Que es sotmet a totes i cadascuna de les exigències tècniques, econòmiques i
administratives del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, les quals es compromet a
complir durant tot el temps d’execució del mateix.
Només per a persones jurídiques:
 Que SI/NO està inscrit/a en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya i
que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada
 Que, com a representant de l’empresa licitadora, ostenta les facultats de representació
suficients i vigents.
Només en cas de presentar-se en unió temporal d’empreses
 Que la durada de la UTE serà el mateix que la durada del contracte i que es designarà
obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix.
Només per a les empreses estrangeres
 Que se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin
derivar-se del contracte, i que renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre.
Cunit, ________ de __________ de _______
Signat ___________________________
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un únic representant amb poders bastants per exercir els drets i complir amb les

En el sobre núm. 2 haurà de figurar la inscripció “Documentació tècnica relativa a la
concessió demanial de l’explotació del servei de bar- cafeteria i dels serveis de neteja i
vigilància de l’equipament comunitari “Masia de Cal Cego” de Cunit i haurà de contenir
la relació numerada dels documents que conté el sobre i enunciada numèricament
amb indicació d’un número de fax i una adreça electrònica per si s’escau formular el
corresponent requeriment de la documentació que consta al sobre:
Els licitadors hauran d’incloure en aquest sobre els documents que justifiquin els
criteris que depenen d’un judici de valor i que consisteixen en una memòria
descriptiva del servei a prestar que ha d’incloure els requisits establerts en la
clàusula 13ª.
En el sobre núm. 3 haurà de figurar la inscripció “Documentació econòmica relativa a
la concessió demanial de l’explotació del servei de bar-cafeteria i dels serveis de
neteja i vigilància de l’equipament comunitari “Masia de Cal Cego” de Cunit i haurà de
contenir la següent documentació:
 Proposta econòmica de millora de cànon establert de conformitat amb el model
següent :
“En ................................. amb DNI núm ...................................... lliurat a .......................... en
data.........................., de ......... anys d’edat, i veí de ............................. amb domicili al
carrer.............. de ......................, actuant en nom propi / en representació de ...................
(segons acredito amb el poder que acompanyo),
MANIFESTO
Que estic assabentat/da de l'anunci del procediment obert per a l’atorgament d’una concessió
demanial per a la prestació del serveis de bar-cafeteria i dels serveis de neteja i vigilància de
l’equipament comunitari “Masia de Cal Cego” de Cunit situat al carrer Ponent, núm. 1 de Cunit i
de les clàusules econòmic-administratives que regeixen l’esmentat procediment.

Data i signatura del proponent”

Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d’unió temporal amb d’altres, si ho ha fet individualment o figuren en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes.
10. COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació i a l’empara del que disposa l’art. 21 del Real Decret
817/2009, de 8 de maig, estarà integrada pels següents membres:
a) President:
-l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui
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Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i sol·licito prendre part en la licitació per
optar a la concessió demanial per a l'explotació del servei de bar-cafeteria i dels serveis de
neteja i vigilància de l’equipament comunitari “Masia de Cal Cego” de Cunit situat a carrer
Ponent núm.1 de Cunit i en cas de resultar adjudicatari/ària, em comprometo al compliment
estricte de les obligacions inherents a l’atorgament de la autorització, oferint la quantitat
de.....................euros (en números i lletres) en concepte de canon anual.

b) Vocals :
- Portaveu del Grup municipal CIU
- Portaveu del Grup municipal Guanyem
- Portaveu del Grup municipal ERC
- Portaveu del Grup municipal ICV
- Portaveu del Grup municipal de Ciutadans
- Portaveu Grup municipal PSC
- Portaveu Grup municipal PP
- Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que
tingui entre les seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
- Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves
funcions el control econòmic-pressupostari de la Corporació.
c) Secretari :
- funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.
11. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Qualificació de la documentació continguda en el Sobre "1"

La Mesa de Contractació, presidida pel President de la Corporació, o membre en qui
delegui, i els vocals que reglamentàriament correspongui, procedirà el primer dia hàbil
següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions a l'obertura del
Sobre 1.
Pel que fa a l'expressada qualificació, el President ordenarà l'obertura dels sobre 1.

Si transcorregut el termini el licitador no subsana l'esmena la sol·licitud quedarà
exclosa definitivament del procés de licitació amb posterior notificació per part de la
Mesa de Contractació.
L'esmena haurà de presentar-se en el Registre General omplint la corresponent
instancia i exposant l'aportació de la documentació corresponent.


Acte públic d'obertura del sobre "2"

L'acte d'obertura del sobre "2" és públic i es durà a terme el quart dia natural següent
al dia establert per a la qualificació de la documentació administrativa i es durà a terme
a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i per aquest acte es consideraran citats
els licitadors mitjançant aquesta clàusula.
La mesa de contractació donarà compte de les ofertes que han estat admeses i
s'ordenarà l'arxiu, sense obrir el sobre núm. 2 que conté la proposta tècnica de les
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Si s'observessin defectes materials en la documentació presentada, la mesa podrà
concedir, si ho considera adient, un termini no superior a dos dies hàbils perquè el
licitador esmeni l'error. Aquest termini de requeriment d’esmena de la documentació
presentada al sobre 1 es durà terme via fax o correu electrònic tenint aquest mitjans
plena eficàcia per considerar-se fet el requeriment. A aquest efectes el licitador
inclourà en el sobre 1 un document on deixi constància el núm. de fax o correu
electrònic corresponent a efectes de dur a terme la comunicació d'esmenes.

ofertes rebutjades per no haver esmenat el defecte en temps i forma o bé perquè
contenien defectes no esmenables.
S'invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i
les contestacions pertinents.
A continuació, i seguint l'ordre de presentació, el president de la mesa obrirà els
sobres núm. 2 i llegirà en veu alta les ofertes de les proposicions admeses, donant-se
trasllat de les propostes al Tècnic competent a fi i efecte que en el termini de dos dies
naturals emeti el corresponent informe.
Un cop finalitzat l'acte s'aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l'actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.


Acte públic d'obertura del sobre "3"

L'acte públic d'obertura del sobre "3" tindrà lloc el dia i hora que acordi la mesa de
contractació en l'acte d'obertura del sobre 2, es procedirà en l'esmentat acte a la
lectura de l'informe emès pel Tècnic competent i un cop llegit l'informe es procedirà a
l'obertura del sobre "3" dels licitadors admesos.
La mesa podrà acordar el trasllat de la documentació inclosa en el sobre "3" als
tècnics municipals competents per a la determinació de la puntuació que es derivi de
l'aplicació dels criteris de valoració automàtica o be procedir la mateixa a la
determinació de l'esmentada puntuació be en el mateix acte be en el termini màxim de
dos dies naturals següents reunint-se amb aquesta finalitat les vegades que els seus
membres considerin adients. Amb aquesta finalitat be els tècnics municipals be la
pròpia mesa podran sol·licitar als licitadors els aclariments que estimin adients.

La mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació
corresponent que, en tot cas, haurà d'incloure la ponderació dels criteris d'adjudicació
establerts a la clàusula 12.
11.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa per a què, dins el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què rebi el requeriment, presenti la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva. Els corresponents
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Si no es dona compliment al requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva proposta, procedint a demanar la mateixa documentació al
licitador següent, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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Un cop finalitzat l'acte s'aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l'actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
L’adjudicació serà motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament,
es publicarà en el perfil del contractant.
Despeses. El concessionari queda obligat al pagament dels anuncis de publicitat de
l’adjudicació i totes les despeses que es derivin de l’expedient de contractació. De
conformitat amb el que disposa l’article 67.2.g) del RGLCAP, les despeses màximes de
publicitat per la licitació de la present contractació, que aniran a càrrec de l’adjudicatari
es fixen en 300€. L’import definitiu d’aquestes despeses serà notificat per l’Ajuntament
dins dels 30 dies naturals següents a la data de notificació de l’acord o resolució de
l’adjudicació.
Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar dins el termini màxim
de quinze dies a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació i amb
aquesta finalitat en la mateixa notificació es determinarà el dia i hora de formalització
del mateix. La formalització del contracte perfeccionarà el mateix, de conformitat amb
el que disposa l’article 27 TRLCSP per remisió de la normativa patrimonial pública.
12. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
En la selecció del contractista s'atendrà als criteris següents, d’acord amb la proposta
presentada: Totes les ofertes es puntuaran d’acord a aquests criteris i es tindrà en
compte la seva major adequació a la millora i perfeccionament de l’objecte del
contracte. El resultat obtingut haurà de ser argumentat i justificat en el corresponent
informe.
Criteris quantificables automàticament
Millora en el preu del cànon, fins a 20 punts.
PUNTS = (20/Millor oferta econòmica) x oferta que es puntua.

Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor (15 punts):
Memòria descriptiva del servei a prestar (fins 15 punts):
La memòria ha d’incloure:
-

Descripció expressa i detallada dels mitjans materials valorats econòmicament
(equips, mobiliari, eines, estris, etc.) que s’utilitzarà als serveis (fins a 5 punts)

-

Relació dels articles que s’oferiran (begudes, entrepans, brioixeria i d’altres)
amb detall de qualitats i preus (fins a 4 punts)

-

Descripció de les activitats complementàries a realitzar ( fins a 4 punts): Es
valorarà l’organització d’activitats puntuals o periòdiques de dinamització de
l’espai com per exemple (dia de la tapa, tastets de vins,..).
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En cas que no hi hagi millora del cànon no es donarà cap punt

-

Projecte d’organització i funcionament del servei (personal adscrit, neteja de
l’espai, horaris de l’activitat, entre d’altres) (2 punts)

CAPITOL III
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE.
14.

OBRES I INSTAL·LACIONS

1. Seran a càrrec del concessionari totes aquelles despeses per donar el servei
demanial del present plec d’acord amb les especificacions que s’estableixen en el plec
de prescripcions tècniques.
15. RESPONSALITAT I ASSEGURANCES
El concessionari assumirà la responsabilitat total dels danys i perjudicis que
s’ocasionin als seus clients o a altres persones, com a conseqüència de l’actuació del
propi adjudicatari, del personal fix o eventual que tingui al seu càrrec, de l’estat
deficient dels elements de la instal·lació o, en general, del funcionament dels serveis
que gestionarà, amb la completa indemnitat de l’Ajuntament.
Estarà obligat també a formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la responsabilitat derivada dels riscos al·ludits en el paràgraf precedent, tant si
els perjudicats són els clients o usuaris com els propis empleats o altres persones per
un import de 600.000 euros.
Estarà obligat també a formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances amb
una entitat asseguradora, de la qual consti com a beneficiari l’Ajuntament, que cobreixi
els riscos d’incendi i de tot tipus de danys a les instal·lacions i béns municipals així
com de les activitats extraordinàries que pugui efectuar amb motius d’esdeveniments o
recreatives, objecte del present plec.

16. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Encara que la voluntat de les parts ha d’ésser lògicament la de complir el contracte,
amb subjecció a les presents condicions i durant el termini previst, si es produeixen
durant la seva vigència, circumstàncies sobrevingudes que facin inviable la continuació
de l’activitat per part de l’adjudicatari, aquest podrà proposar a l’Ajuntament la cessió
del contracte haurà de ser autoritzada expressament per l’Ajuntament i ajustar-se a la
legislació aplicable. En qualsevol cas s’exigirà al cessionari condicions de solvència
econòmica i tècnica i estarà subjecte al que disposa l’article 226 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011.
La subcontractació només podrà recaure sobre prestacions accessòries i, a més,
haurà de ser expressament autoritzada per l’Ajuntament i subjecte al que disposa
l’article 227 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
17.

REVERSIÓ
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Exhibirà l’original de la pòlissa i en lliurarà una fotocòpia a l’Ajuntament en el moment
de la formalització del contracte.

Una vegada extingida la concessió, sigui quina sigui la causa, el mobiliari, útils, estris,
aparells, altres materials i les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament, en bon estat de
conservació i ús, lliures de càrregues i gravàmens, de conformitat amb el que estableix
la legislació reguladora.
A aquests efectes, i en el termini que s’ordeni a partir del dia següent al de la
notificació de la finalització de la concessió o, en el seu cas, de l’acord d’extinció
d’aquesta, el/la concessionari/ària haurà d’abandonar el bé de domini públic afecte a
l’objecte concessional. En altre cas, l’Administració municipal podrà acordar executar
per sí el llançament en via administrativa, de conformitat amb el s’estableix en el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals vigent.
Durant un període de 6 mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament a través de la
corresponent unitat administrativa adoptarà les disposicions encaminades a què el
lliurament dels béns es verifiqui en les condicions anteriorment esmentades, com
poden ser, entre d’altres, les obres o treballs de reparació o reposició.
En qualsevol cas, amb la signatura del corresponent contracte per la present
concessió, porta implícit el reconeixement, per part del/de la concessionari/ària, de les
facultats municipals per executar per si, en via administrativa, tant els treballs de
reparació abans esmentats com el desallotjament i llançament en finalitzar la
concessió.
En qualsevol cas hauran de revertir a l’Ajuntament el conjunt de béns i drets afectes al
servei i que figuren a l’annex del present plec de clàusules, sens perjudici que també
revertiran a l’Ajuntament aquell conjunt de bens i materials que el concessionari
incorpori com a millora en la seva proposta.

El contracte podrà ser modificat d’acord amb els tràmits i requisits previstos en la
legislació de contractació administrativa, d’ofici o a proposta del mateix contractista. En
el primer cas serà requisit previ per a l’inici de l’expedient de modificació informe
motivat del tècnic municipal competent, mentre que en el segon cas caldrà prèviament
escrit justificatiu del contractista, així com també l’anàlisi prèvia d’aquest escrit per part
del tècnic assenyalat, per a poder fer l’inici esmentats. Aquestes previsions
complementen les que contenen en el TRLCSP sobre modificacions contractuals.
19.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s’extingirà per alguna de les causes següents:
1.- El transcurs del termini previst, d’acord amb la proposició adjudicatària.
2.- L’extinció anormal del contracte de concessió es produirà per alguna de les
següents causes :
a) Caducitat
L’Ajuntament podrà acordar la caducitat de la concessió quan es produeixi algun dels
fets que es preveuen en aquest plec i, en tot cas, en els supòsits següents:
1. Si aixecat el segrest, el concessionari incorres novament en les infraccions que
l’haguessin determinat o anàlogues.
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18. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

La caducitat produirà els efectes que venen determinats a l’article 261.3 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, tot això sens perjudici de poder exigir al
concessionari la indemnització dels danys i perjudicis que ha sofert la Corporació
municipal per la caducitat del contracte de conformitat amb el que disposen els articles
corresponents de la normativa aplicable en matèria de contractació als ens locals.
L’adjudicatari en el supòsits de caducitat perdrà qualsevol dret a indemnització
b) Rescat
L’Ajuntament, quan concorrin causes d’interès públic, podrà acordar per pròpia
iniciativa i decisió unilateral el rescat de la concessió. En el supòsit manifestat
anteriorment, el concessionari haurà d’abandonar els bens, deixant lliures i expedites
les instal·lacions a disposició de l’Ajuntament dins el termini de 20 dies naturals,
comptats a partir de la data de notificació de l’acord de rescat del servei.
c) Abandonament o renúncia
En el supòsit d’abandonament o renúncia de la concessió pel concessionari,
l’Ajuntament instruirà el corresponent expedient que resoldrà mitjançant acord de
l’òrgan competent per a l’atorgament de la concessió, amb la confiscació de tots els
bens i materials que integrin l’explotació dels serveis objecte de la concessió.
L’Ajuntament podrà estimar la realitat de causes sobrevingudes de força major que
impedeixin al concessionari la prestació dels serveis; en aquest cas no procedirà la
confiscació si el concessionari presta les facilitats necessàries perquè els serveis no
s’interrompin.
d) Denúncia
En cas de mort de l’adjudicatari, si aquest és una persona física, o extinció de la
personalitat jurídica, o de fallida o suspensió de pagaments del concessionari,
l’Ajuntament podrà denunciar el contracte per a la seva resolució. Igual facultat li
correspondrà quan per causa sobrevinguda a l’adjudicació de la concessió, el
concessionari fos declarat incapaç.
e) Supressió del servei
L’Ajuntament podrà acordar per raons d’interès públic, la supressió dels serveis
objecte de la concessió. En acordar la supressió dels serveis, indemnitzarà al/la
concessionari/ària de conformitat amb l’establert a la normativa reguladora.
f) Llançament.
El/la concessionari/ària s’entén que reconeix i acata la facultat de l’Ajuntament per
acordar i executar per si mateix, el llançament de les instal·lacions i dependències que
ocupa, en qualsevol cas d’extinció de la concessió, si el/la concessionari/ària no
efectua voluntàriament la seva desocupació en el moment corresponent. El
procediment per portar-ho a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i sumari.
13
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2. Si el/la concessionari/ària incorregués en infracció molt greu de les seves
obligacions.
La declaració de caducitat basada en aquest epígraf 2) requerirà la prèvia advertència
al concessionari, amb expressió de les deficiències que la motivarien i es podrà
acordar quan, transcorregut un termini prudencial que al efecte s’assenyali, no
s’haguessin corregit les deficiències advertides imputables al concessionari.
3. No iniciar la gestió i la prestació del servei en el termini fixat a l’efecte en el
contracte de concessió.
4. La interrupció de qualsevol dels serveis objecte de la concessió, més de cinc
dies consecutius o deu dies alterns en el termini de sis mesos, sempre que
aquestes interrupcions nom obeixin a causes de força major o bé a ordre per
escrit de l’Alcaldia o persona en qui delegui.
5. No aportar o falsejar la documentació que acrediti les condicions fixades en
aquest plec per a la concessió.

g) D’altres que es preveuen a la normativa vigent.
El concessionari ve obligat a continuar prestant el servei després de la finalització de la
concessió per qualsevol causa, si així ho acorda la Corporació municipal, fins que en
el seu cas es celebri i s’adjudiqui nova licitació o es resolgui executar la prestació del
servei públic per un altre forma de gestió.
20.- OBLIGACIONS I DRETS DEL CONCESSIONARI.
Seran obligacions del la concessionari, a més de les concretades en altres condicions
d’aquest Plec i annexos i de les que resultin de la normativa legal i reglamentària
aplicable, les següents:

9. Gestionar el servei de bar-cafeteria mitjançant una organització adient i
amb la diligència deguda, en consonància amb les necessitats que l’atenció
al públic plantegi, supeditant en qualsevol cas el seu funcionament, en
quan a horari i accés de públic, per tal que no interfereixi mai en el correcte
funcionament de l’equipament.
10. Fer-se càrrec del pagament de tots els impostos, taxes, i resta de despeses
relacionades o derivades de l’explotació del servei de bar-cafeteria, com la
taxa d’escombraries.
11. A complir en tot moment les disposicions contingudes a les Ordenances
municipals i les normes i indicacions de l’Ajuntament que siguin necessàries
per a la bona gestió, especialment les relatives als àmbits d’Urbanisme,
Salut Pública i Protecció Civil, entre d’altres.
12. Mantenir la interlocució amb l’Ajuntament, en relació als aspectes del
funcionament de la instal·lació on es troba el servei de bar-cafeteria, que a
títol enunciatiu s’enumeren a continuació:
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1. Exercir per sí la prestació del servei detallada en l’objecte del present plec i,
sense alienar, traspassar, arrendar o, en general, cedir la titularitat del
negoci, llevat del cas regulat en la clàusula de transmissió del present .
2. Ajustar la prestació del servei a les prescripcions assenyalades en aquest
plec de condicions, fins i tot en el cas que circumstàncies sobre vingudes o
imprevisibles ocasionin una subversió en l’economia de la concessió.
3. Satisfer puntualment el cànon a l’Ajuntament d’acord amb les previsions
d’aquest plec.
4. Mantenir les instal·lacions i elements del servei en bon estat de
conservació, funcionament, neteja i higiene i reposar-los quan el seu
deteriorament sigui causat per un mal ús.
5. L’adjudicatari es sotmetrà a les inspeccions sanitàries i d’altre tipus que
realitzi la pròpia Administració contractant o altres Administracions
competenets.
6. Complir les obligacions de caràcter laboral i de Seguretat Social respecte
del seu personal, que dependrà exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà
lligam laboral, administratiu o de cap altre classe amb l’Ajuntament.
7. Estar en possessió de la targeta sanitària.
8. Fer un ús correcte dels recipients necessaris per a la recollida de qualsevol
mena de restes o deixalles del servei, en la porció del domini cedit,
buidar-los diàriament i ser responsable de les deficiències observades en
aquest sentit.



Comunicar qualsevol avaria que es produeixi de la instal·lació així com
el seu estat de manteniment.
 Comunicar els incidents que es produeixin durant l’ús de la instal·lació.
 Comunicar les necessitats que es produeixin generades pel
funcionament de la instal·lació així com les expressades pels seus
usuaris.
13. Assumir les despeses de qualsevol classe derivades de la formalització del
contracte i de l’explotació i funcionament del servei, particularment les de
naturalesa tributària, les altes de comptadors i els consums d’electricitat,
aigua, gas i altres subministraments i serveis. Aniran també a càrrec de
l’adjudicatari les despeses que es produeixin per la inserció d’anuncis en
els butlletins oficials i diaris.
14. L’adjudicatari si fos persona física, haurà d’assegurar com a autònoms o
com a treballadors dependents de l’adjudicatari, els familiars, si s’escau,
que l’ajudin en la gestió i prestació dels serveis.
15. En relació a la resta de personal al seu càrrec, haurà de donar d’alta a la
Seguretat Social a qualsevol empleat que treballi en els serveis objecte
d’aquesta concessió. Quan el concessionari necessiti contractar personal
per al servei de bar haurà de seleccionar, en primera opció, a persones que
es trobin empadronades en Cunit
16. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
17. Indemnitzar a tercers, pels danys que puguin produir-se pel funcionament
dels serveis, llevat que s’hagués realitzat en compliment d’una ordre
forçosa acordada per l’Ajuntament.
18. Respondre dels danys i perjudicis que pugui causar als interessos
municipals, que serà exigida amb càrrec a la garantia definitiva si aquesta
fos suficient, o pel procediment administratiu d’apressament en el seu
defecte.
19. Deixar el servei i les seves instal·lacions i bens a disposició de l’Ajuntament
de Cunit, una vegada finalitzat el termini del contracte, i en perfecte estat de
conservació.

a) Rebre de l’Ajuntament la protecció necessària perquè pugui prestar els serveis
degudament, i perquè cessin les pertorbacions que obstaculitzin el seu
desenvolupament.
b) Percebre directament dels usuaris del servei de bar-cafeteria l’import dels
preus autoritzats del servei de bar-cafeteria.
21.

OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT.

Seran obligacions de l’Ajuntament :
a) Les que es desprenen expressament de les clàusules d’aquest plec de
condicions.
b) Garantir i sostenir a l’adjudicatari en la pacífica possessió dels bens afectats
per la concessió.
c) Facilitar i posar a disposició del/la concessionari/a el mobiliari, material i
instal·lacions que és descriuen en l’annex.
d) Lliurar al/la concessionari/a l’espai on s’ha de fer la instal·lació objecte de la
concessió, garantint-ne la possessió quieta i pacifica.
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Seran drets de l’adjudicatari, els següents:

Seran drets de l’Ajuntament :
a) Els que es derivin expressament de les clàusules d’aquest plec.
b) Imposar a l’adjudicatari les correccions que siguin pertinents, pel que fa a les
possibles infraccions que hagués comès, segons les prescripcions
assenyalades per la gestió dels serveis.
22.

RÈGIM SANCIONADOR

Les infraccions que pugui cometrà el/la concessionari/ària en la prestació dels
diferents serveis, es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
A efectes de la concessió s’entendrà com a infracció, qualsevol incompliment de les
condicions fixades per a la prestació del servei pel concessionari en aquest plec o en
el règim normatiu que regula la concessió.

a) La que provoqui pertorbació reiterada o reincident en qualsevol dels serveis
objecte de la concessió.
b) La no prestació dels serveis en el termini de més de cinc dies consecutius.
c) L’incompliment gravíssim de les condicions de salubritat i higiene del
bar-cafeteria objecte de concessió.
d) La falta de respecte o el tractament degradant als usuaris dels diferents serveis
objecte de la concessió.
e) El deteriorament maliciós dels bens, instal·lacions i material afecte als serveis
objecte de concessió.
f) L’incompliment reiterat de les ordres de gestió del servei que provenen de
l’Ajuntament
g) La prestació dels serveis objecte de la concessió sota els efectes de l’alcohol o
de substàncies psicotròpiques.
h) L’incompliment de l’abonament del cànon establert en el termini fixat.
i) L’impediment reiterat del concessionari de les actuacions que es duguin a
terme per part de l’Ajuntament a fi i efecte de garantir una adequada prestació
del servei.
j) La falsificació de qualsevol document que sigui necessari per participar en el
procés de licitació o per a l’adjudicació del contracte de concessió.
k) La falta de puntualitat en la prestació del serveis durant el termini de 7 o més
dies consecutius o be 7 alternatius en el període d’un mes.
l) La cessió del contracte a tercers, sense autorització.
m) La manca de concertació de l’assegurança prevista, o d'impagament de les
primes.
n) La manca de substitució o reposició, quan calgui, d’elements del servei, quan
aquest incompliment comprometi greument la prestació del servei púbic.
o) La venda habitual d’articles, productes o serveis que hagin estat objecte de
prohibició d’acord amb aquest plec i o la legislació vigent.
p) L’exercici en el local d’activitats no autoritzades.
q) La comissió de dos o més faltes greus en la prestació dels serveis objecte de la
concessió.
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Es consideren infraccions molt greus qualsevol acció o omissió que dugui a terme
el/la concessionari/ària intervenint mala fe o dolo que pugui influir negativament en la
prestació dels diferents serveis objecte de la concessió, a saber:

Es consideraran infraccions greus qualsevol acció o omissió que dugui a terme el
concessionari intervenint culpa o negligència que pugui influir negativament en la
prestació dels diferents serveis objecte de la concessió, a saber:

Es consideraran infraccions lleus la resta d’accions o omissions que pugui dur a
terme el/la concessionari/ària i que no estiguin classificades com a infraccions molt
greus o greus i que puguin influir negativament en la prestació dels diferents serveis
objecte de la concessió, a saber:
a) La no prestació dels serveis durant un o més dies sense causa que justifiqui la
no prestació del servei.
b) La falta de puntualitat en la prestació dels diferents serveis durant el termini de
dos o més dies consecutius, o bé tres alternatius en el període d’un mes.
c) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest
plec, sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.
d) els defectes en les condicions de salubritat i higiene del local i les seves
instal·lacions, quan tingui un caràcter lleu.
e) La desconsideració lleu vers algun/a usuari/ària del servei i de l’equipament.
f) L’incompliment lleu, no reiterat i puntual dels preus màxims que hagi pogut
establir l’ajuntament, o el cobrament en les mateixes.
Pel que fa a la quantia de les sancions, de conformitat amb l’article 174 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals.
En quan al procediment, tota infracció donarà lloc a la incoació del corresponent
expedient, en que es donarà audiència al/la concessionari/ària, de conformitat amb el
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a) La no prestació del servei tres o més dies consecutius.
b) La desconsideració greu vers les persones usuàries o les responsables o el
personal de l’equipament.
c) Defectes greus en les condicions de salubritat i higiene del bar-cafeteria
objecte de aquesta concessió.
d) Els incompliments greus de les limitacions en matèria de preus màxims del
servei o sobre la llista de preus.
e) La manca de substitució o de reposició d’elements de la maquinària, del
mobiliari o dels serveis, sempre que aquests elements siguin essencials per a
la prestació del servei.
f) l’incompliment de la normativa laboral que afecti el personal al servei
de l’arrendatari.
g) El deteriorament per actuacions o omissions negligents del concessionari dels
bens, les instal·lacions i demés materials afectes a la prestació de qualsevol
dels serveis objecte de la concessió.
h) L’incompliment de les ordres de gestió del servei que provenen de l’Ajuntament
de Cunit.
i) L’impediment del/la concessionari/ària de les actuacions que es duguin a terme
per part de l’autoritat municipal a fi i efecte de garantir una adequada prestació
del servei.
j) La falta de puntualitat en l’inici de la prestació dels serveis objecte de la
concessió durant quatre o més dies consecutius, o bé quatre alternatius en el
període d’un mes.
k) La comissió de dos o més faltes lleus en la prestació dels serveis objecte de la
concessió.

que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
L’òrgan competent per a l’imposició de les sancions previstes per a les faltes lleus i
greus és l’Alcaldia de la Corporació municipal i per a les faltes molt greus és el Ple de
la Corporació municipal.
CAPITOL IV
DISPOSICIONS LEGALS
23. JURISDICCIÓ COMPETENT I INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE
Els participants en aquest concurs en reconeixen i n’admeten la naturalesa
administrativa, com també la del contracte que se’n derivi.
S’hauran de sotmetre a la jurisdicció contenciosa-administrativa i competència dels
tribunals que corresponguin a aquest Ajuntament, renunciant en aquest sentit a
qualsevol fur o privilegi que pugui afectar-los en totes aquelles qüestions que es
derivin pel que fa a la interpretació i al compliment.
La facultat d’interpretar i resoldre qualsevol qüestió que pugui plantejar-se en relació
amb la concessió a la qual es refereix aquest plec de condicions queda reservat
expressament a l’Ajuntament de Cunit.
24. RESPONSABLE I CONTROL DE LA CONCESSIÓ.
L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte a qui
correspondrà supervisar la seva execució i la seva explotació i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada. L’administració contractant també tindrà la facultat de vetllar,
durant tota l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte
al medi ambient afectat, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al
present plec.

a) Les que es requereixin per a la tramitació i l’obtenció d’autoritzacions, llicències,
documents o qualsevol altra informació d’organismes o particulars, així com les
despeses agregades per la publicitat de la licitació.
b) Els impostos, taxes, preus públics, drets, compensacions i d’altres gravàmens i
exaccions que resultin d’aplicació segons les disposicions vigents amb ocasió o com a
conseqüència del contracte o de la seva execució.
c) Qualsevol altra despesa que pertoqui per la realització del contracte.
26. CLÀUSULA DE TRACTAMENT I CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ
APORTADA PELS LICITADORS QUE NO RESULTIN ADJUDICATARIS
D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 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, les proposicions presentades, tant aquelles declarades
admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran
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25. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
Són per compte de l’adjudicatari les despeses següents:

arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte, i transcorreguts els terminis
per a la interposició de recursos sense que se n’hi hagin interposat, la documentació
que acompanya a les proposicions romandrà a disposició dels interessats.
27. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius i sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Cunit. En el cas que el personal vinculat a
l’empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de
les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l’activitat o servei prestat.
28. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a
confidencial.

El contractista haurà de respectar la confidencialitat d’aquella informació a què tingui
accés, amb ocasió de l’execució del contracte, que se li donés aquest caràcter en els
plecs o en el contracte, o que per la seva naturalesa s’hagués de tractar com a tal.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement,
excepte que els plecs o el contracte n’estableixin un de superior.
30. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
31. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS D’ORDRE SOCIAL
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració socials dels
minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel
seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i
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29. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DEL CONTRACTE

despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.
Cunit , a data de signatura electrònica
L’Alcaldessa
Montserrat Carreras García
DILIGÈNCIA: El Secretari que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars, en compliment del que disposa l’article 275.1. c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la DA Segona apartat Setè paràgraf segon del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
Cunit, a data de signatura electrònica
EL SECRETARI
Jordi Gasulla Sabaté
DILIGÈNCIA: L’Interventor que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars, en compliment del que disposa l’article 275.1. c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la DA Segona apartat Setè paràgraf segon del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Cunit, a data de signatura electrònica
L’INTERVENTOR
Javier Requejo García

