PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN L’ARRENDAMENT DE TRES ESPAIS DE
SERVEI DE RESTAURACIÓ EN EL MARC DE LA FIRA DEL TENES DE LLIÇÀ
D’AMUNT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I FORMA LICITATÒRIA
ATENENT A DIVERSOS CRITERIS
CAPÍTOL I. OBJECTE I NATURALESA.
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE. És objecte del contracte l’arrendament de
de tres espais de servei de restauració en el marc de la celebració de la Fira Tenes, la
qual tindrà lloc al recinte de Can Malé en les següents dates:
Data: 3, 4 i 5 de maig
Horari: De 14h a 00h divendres 3, de 10h a 00h dissabte 4, i de 10h a 14h diumenge 5.
L’Ajuntament ofereix a cada paradista els següent elements:
- Espai de 5x5 per a la instal·lació del servei de bar
- Una carpa de 5x5
- Instal·lació d’aigua potable
- Energia elèctrica
- Un espai comú de taules i cadires per comensals a compartir entre els bars de
la fira
- Servei de vigilància nocturn
- No s’aplicarà taxa per a exercir aquest servei
L’Ajuntament mantindrà sempre la titularitat dels espais, però entregant la possessió a
l’arrendatari.
SEGONA.- NATURALESA JURÍDICA. Mitjançant el contracte regulat pel present plec
l’Ajuntament gestionarà indirectament aquests espais, utilitzant a aquests efectes la
figura de l’arrendament.
En conseqüència, els contractes es regiran pel present plec, pel Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals aprovat per Decret 179/1995, per l’article 262 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pels articles 114 a 137 del
Reglament de Serveis de referència, i per l’article 54 i concordats del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 336/1988.
Els contractes gaudiran, doncs, de naturalesa administrativa, i les incidències que es
derivin de la seva reparació, adjudicació, efectes i extinció, seran resoltes, en darrera
instància, per la Jurisdicció Contenciosa–Administrativa un cop exhaurida la via
administrativa prèvia.
CAPÍTOL II. GARANTIES, CONTRAPRESTACIONS,
PROPOSICIONS, ADJUDICACIÓ I CONTRACTACIÓ.

PRESENTACIÓ

DE

TERCERA.- La garantia provisional: no es fixa garantia provisional.
QUARTA.- La garantia definitiva serà de 150 euros. Aquest import es dipositarà en
efectiu en el moment de signatura del contracte.

CINQUENA.- L'Ajuntament no es farà responsable de la falta de pagament dels
paradistes amb el seus proveïdors ni dels desperfectes, ni robatoris que es puguin
cometre als espais arrendats.
SISENA.- Podran presentar proposicions totes les persones físiques i jurídiques,
nacionals o estrangeres, que siguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i
d’obrar i no siguin incloses en cap dels casos d’incapacitat o d’incompatibilitat a que fa
referència els articles 65 a 70 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SETENA.- Presentació de proposicions.
a) Lloc i termini de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma, termini i
lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant un sobre tancat que podrà ser també
lacrat i precintat a satisfacció del presentant i del funcionari receptor, i es
presentarà al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, carrer Anselm
Clavé, núm. 73, en hores d’oficina, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els
dilluns de 16 a 20 hores, fins el dia que es compleixin 15 dies naturals a comptar
des de l’endemà de la data de publicació de l'anunci al Perfil del contractant o
enviat per correu dins del termini assenyalat anteriorment. En cas de que el termini
finalitzi en dissabte o festiu s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil següent.
b) Formalitats: Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats anomenats A i
B i en cada un d’ells es farà constar l’objecte del concurs i s’indicarà el nom del
licitador.
Sobre A: Anomenat DOCUMENTACIÓ i que contindrà els següents documents:
1. DNI del signant de la proposició o fotocòpia compulsada.
2. Si el licitador obra en representació, poder notarial bastantejat pel Secretari
de la Corporació, i aportarà el DNI, o el que en el seu cas el substitueixi, del
que li ha donat el poder.
3. Escriptura de constitució de societat mercantil inscrita en el Registre
Mercantil, quan es concorri com a societat. En cas de tractar-se d’una entitat
o associació, document que acrediti la personalitat jurídica.
4. Justificant de no trobar-se comprès en alguna de les circumstàncies de
l’article 71 de la LCSP (prohibicions per contractar).
5. Declaració expressa i responsable de què l’empresa es troba al corrent de
les obligacions tributàries vigents i de la Seguretat Social.
Sobre B: Anomenat DOCUMENTACIÓ I REFERÈNCIES, contindrà:
- Documentació que serveixi a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del
contracte d’acord amb els criteris objectius establerts a la clàusula desena d’aquest
Plec de Clàusules.
Tots els documents que integrin la plica hauran de ser originals o còpies autèntiques
d’acord amb la legislació vigent.
El fet de presentar una plica suposa estar perfectament assabentat de totes les
condicions del procés de licitació i l’absoluta submissió a elles.

Les proposicions seran admeses sempre que reuneixin les condicions externes
indicades.
VUITENA.- Mesa de contractació: la mesa de contractació tindrà la següent
constitució:
President.- Alcalde de l'Ajuntament.
Vocals.- Regidor de promoció econòmica
Regidor de medi ambient
Tècnic de cultura
Tècnic de promoció econòmica
Secretari.- El de la Corporació.
NOVENA.- L’adjudicació dels contractes es subjectarà al següent procediment:
a) Un cop aprovat l’expedient de licitació, es publicarà un anunci al Perfil del
contractant, atorgant un termini de quinze (15) dies naturals per tal de que les
possibles interessats presentin les seves pliques.
b) Obertura de proposicions: Transcorregut el termini esmentat, la Mesa de
Contractació, en acte públic celebrat el dia hàbil següent a aquell en que finalitzi el
termini per presentar les proposicions, o el dia hàbil següent si aquest fos dissabte
o festiu, a les dotze hores, a la Sala d’Actes de la Corporació, precedirà a l’obertura
dels sobres presentats.
La Mesa conferirà, per escrit, un termini de tres dies a aquells licitadors quina
proposició presenti defectes o mancances formals perquè aquestes puguin ser
esmenades.
c) Transcorregut el termini de subsanacions, en el seu cas, la Mesa de Contractació
es reunirà per valorar la documentació aportada, seguint els criteris de valoració
que es descriuen a la següent clàusula. Un cop valorada la proposició, s’emetrà la
proposta d'adjudicació.
d) La Mesa de contractació passarà la proposta a l’Òrgan de Contractació per
l’adjudicació del contracte, tenint aquest la facultat de declarar desert el concurs o
adjudicar-lo a qui dels licitadors estimi més convenient. Si l’adjudicació no
s’efectués d’acord amb la proposta formulada, l’Òrgan de contractació hauria de
motivar la seva decisió. Un cop la Junta de Govern Local resolgui l’adjudicació,
aquest serà notificat a l’adjudicatari.
e) La formalització dels contractes es produirà dins dels 30 dies següents a la
notificació de l’adjudicació, no podent-se iniciar l’execució del contracte sense
formalitzar-lo prèviament.
L’adjudicatari ve obligat al pagament de l’import dels anuncis en els diaris oficials i
particulars, i en general de totes les despeses que ocasioni el contracte i la seva
formalització.
L’Ajuntament abonarà aquestes despeses i es reintegrarà dels contractistes.

DESENA.- VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes es valoraran fins a un màxim de 100 punts, segons els següents criteris de
valoració:
Anys d’experiència de gestió en serveis de restauració (gestió de
bars i/o establiments similars)
Anys d’experiència en la gestió d’esdeveniments al municipi de Lliçà
d’Amunt
Descripció detallada del desenvolupament de l’activitat: serveis a
prestar, carta de productes, ofertes...etc
Personal destinat a l’activitat
Experiència del personal destinat a l’activitat
Millores en gestió de residus (separació dels residus per materials
per la seva posterior recuperació i reciclatge)
Millora en el servei de manteniment, neteja i conservació de l’espai

0 a 5 punts
0 a 30 punts
0 a 20 punts
0 a 20 punts
0 a 10 punts
0 a 10 punts
0 a 5 punts

ONZENA.- COMPLIMENT DELS CONTRACTES. Els contractistes estan obligats a
complir el contracte amb plena subjecció a les disposicions del present plec, que seran
la llei del referit contracte.
DOTZENA.- FACULTATS DE L'AJUNTAMENT. L'Ajuntament gaudirà, entre d’altres,
de les següents prerrogatives:
a) Modificar unilateralment el contracte, prèvia audiència de l'adjudicatari, si així ho
exigia l’interès públic, amb el restabliment simultani, si procedeix, de l’equilibri
financer del contracte.
b) Interpretar i resoldre unilateralment el contracte, prèvia audiència de l'adjudicatari.
c) Les altres previstes a la legislació administrativa.
Els acords municipals adoptats en seu de modificació, interpretació i resolució del
contracte seran immediatament executius.
L’Ajuntament és titular del servei que presta de forma indirecta, mitjançant
l’arrendament de les instal·lacions, mantenint el control de la seva gestió i la inspecció
del servei en tot moment, conservant els poders de policia necessaris per assegurar el
bon funcionament del servei, que pot ser modificat i suprimit.
L’Ajuntament tindrà, sense perjudici de les que procedeixin, les potestats següents:
1.- Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat, entre
d’altres, la qualitat, quantitat, temps o lloc de les prestacions en què consisteixi el
servei.
2.- Fiscalitzar a través de l’Alcalde la gestió de l’arrendatari, per tal efecte podrà
inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions, i dictar les ordres per mantenir la
deguda prestació.

3.- Assumir temporalment l'execució directa del servei en els casos en què no el
prestés o no pogués prestar-lo l’arrendatari, per circumstàncies imputables o no al
mateix.
4.- Imposar a l’arrendatari les correccions pertinents per raó de les infraccions que
cometés.
5.- Rescatar l’arrendament.
6.- Suprimir el servei.
TRETZENA.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. Els drets i les obligacions
adquiribles recíprocament per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i els adjudicataris, seran
els propis i usuals de l’objecte i naturalesa del contracte, d’acord amb el present plec
de condicions, el contingut de la proposta acceptada, i la legislació a que fa referència
la clàusula Segona.
A més, i amb independència dels drets i obligacions establerts amb caràcter general
per la normativa esmentada, seran obligacions dels adjudicataris i correlatius drets de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt els específics següents:
1.- Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i durant el termini de durada de
l’arrendament.
2.- Conservar l’espai en perfecte estat i, quan finalitzi el contracte, tornar-lo en la
mateixa condició en què es va rebre.
3.- Assumir sota el seu risc i ventura l'explotació del servei de bar. Prestar el servei de
manteniment, control i neteja de la instal·lació, bens i servei del bar.
Tanmateix, seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de productes de neteja i
material divers que s’utilitzin per a la neteja dels espais anteriorment descrits.
4.- Del compliment escrupolós i puntual de les disposicions legals en matèria laboral,
de seguretat i higiene en el treball i de Seguretat Social, tenint a disposició de
l'Ajuntament els documents acreditatius de la correcta contractació del personal al seu
càrrec, així com la cotització a la Seguretat Social.
5.- Assumir, amb tots els seus efectes, la responsabilitat patrimonial derivada de la
gestió i explotació del servei, amb motiu dels danys i perjudicis ocasionats en béns o
drets de terceres persones, físiques o jurídiques, llevat que la responsabilitat es
derivés d’actuacions concretes dutes a terme en compliment d’una ordre o d’un
requeriment per escrit de caràcter obligatori i ineludible, provinent del propi
Ajuntament.
L'Ajuntament no es farà responsable dels possibles danys, desperfectes o robatoris
que es puguin cometre als espais arrendats. Seran a càrrec dels arrendataris el
manteniment d’aquests espais per a l’ús convingut.
6.- Facilitar les inspeccions de l’espai arrendat que disposi l'Ajuntament.

7.- L’adjudicatari no podrà cedir el contracte, ni traspassar o llogar drets i obligacions
que se’n derivin a favor d’un tercer, si no és amb el consentiment previ i exprés de
l'Ajuntament. En cas que l’arrendatari incompleixi aquesta condició, l’arrendador podrà
resoldre el contracte.
8.- Presentar la relació de preus dels serveis a l'Ajuntament per a la seva supervisió i
mantenir-la exposada al públic en l'indret més adient per a la seva consulta.
9.- Tota la documentació escrita dirigida al públic i relacionada amb el servei, haurà
d'anar redactada en català, tal com disposa el Reglament per a l'ús de la llengua
catalana de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, sense perjudici de l'ús de qualsevol altra
llengua.
10. Complir la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene alimentària.
A aquests efectes, la persona adjudicatària del contracte haurà de vetllar pel
compliment de la normativa sectorial que regula l’activitat d’elaboració i venda
d’aliments i begudes en matèria d’higiene i seguretat alimentària.
En particular caldrà tenir en compte els següents aspectes:
-

Oferir servei de bar amb una oferta de beguda i de menjar adequada a un
espai firal. No es podrà vendre cerveses.
Estar al dia en mesures sanitàries, pel que les persones que prestin el servei
hauran de tenir el carnet de manipulador d’aliments
Mantenir l’espai net
Complir amb els requisits bàsics de les parades alimentàries dels mercats i
fires de Lliçà d’Amunt (annex 1)
L’establiment haurà de presentar el formulari adjunt de declaració responsable
en matèria de salut alimentària i còpia d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi l’activitat que fan i del rebut vigent.

Obligacions de l’Ajuntament
1.- Posar a disposició de l’arrendatari els béns i instal·lacions convingudes.
2.- Atorgar a l’arrendatari la protecció adequada per a que pugui prestar el servei
degudament.
3.- Indemnitzar a l’arrendatari pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar l’assumpció
directa de la gestió del servei, si aquesta es produís per motiu d’interès públic
independent de la culpa de l’arrendatari.
4.- Indemnitzar l’arrendatari pel rescat de l’arrendament o en el seu cas supressió del
servei.
Drets dels arrendataris
1.- Els drets que es deriven del contracte, adquirint la simple tinència de les obres i
espais.

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS
CATORZENA.- Es consideraran infraccions lleus les següents:
a) No prestar el servei durant un dia, segons l’horari que es determini.
b) No mantenir l’espai en les condicions que s’estableixen en la clàusula tretzena.
c) Incomplir qualsevol de les obligacions previstes en la clàusula tretzena.
QUINZENA.- Es consideraran infraccions greus les següents:
a) No prestar el servei durant dos o més dies, sense causa justificada.
b) En cas que s’observi mal estat de les instal·lacions i que aquest sigui imputable a
l’adjudicatari del servei.
c) No proporcionar als clients els fulls o llibre de reclamacions.
SETZENA.- SANCIONS. Qualsevol incompliment contractual imputable a l’adjudicatari
podrà ser sancionat per l'Ajuntament amb la imposició de multes fins a un límit màxim
de 300 euros.
DISETENA.- S’imposaran les següents sancions:
a) Per infraccions de caràcter lleu, sancions per un màxim de 125 euros.
b) Per infraccions de caràcter greu, sancions per un màxim de 300 euros.
DIVUITENA.- Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys en l’espai
arrendat i no siguin com a conseqüència de casos fortuïts o força major, l’administració
podrà imposar la indemnització dels mateixos.
La comissió d’infraccions podrà donar lloc a la resolució del contracte.
DINOVENA.- REVERSIÓ. Un cop finalitzat l’arrendament, els tècnics que designi
l'Ajuntament inspeccionaran l’estat dels terrenys per tal de verificar-ne els seu estat.
Fruit d’aquesta inspecció, l'ajuntament podrà ordenar a l’adjudicatari, si s’escau,
l’execució de les actuacions que siguin necessàries a fi i efecte que, arribat el termini
del contracte, l'Ajuntament pugui rebre l’espai arrendat en perfecte estat de
conservació.
Als anteriors efectes, un cop formalitzat el contracte, els serveis tècnics municipals, en
presència de l’adjudicatari, aixecaran acta fent constar l’estat dels terrenys. Aquesta
acta serà signada, en exemplar duplicat, per tots els presents, i un dels exemplars
restarà en poder de l’adjudicatari.
VINTENA.- RESCAT.- L'Ajuntament es reserva el dret a deixar sense efectes
l’adjudicació abans del seu venciment –per motius d’interès públic-, prèvia audiència
de l'adjudicatari.
VINT-I-UNENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ. El contracte es podrà resoldre per alguna
de les causes següents:
a) L’incompliment de les clàusules del contracte, contingudes en el present plec.
b) La mort de l'adjudicatari individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la
societat adjudicatària.

c) L’avinença de les parts.
d) Les altres previstes en el present plec o en la legislació vigent.

Lliçà d'Amunt, febrer 2019

