1. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC
1.1. Aquest Plec té per objecte la contractació, conforme a les característiques que
figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, del servei que es descriu a
continuació:
« Explotació, ús i aprofitament de les instal·lacions del Bar del Casal de Jubilats de
Vandellòs»
D’acord amb la previsió de l’article 99.1 de la LCSP, aquest objecte contractual respon
a les necessitats de l’Administració contractant i es determinarà i concretarà a partir de
les propostes d’execució plantejades en l’oferta seleccionada com a guanyadora
conjuntament amb les prescripcions tècniques establertes en el plec corresponent.
La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
públics (CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de
28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, és 55300000-3 Serveis restaurant i 55410000-7 Serveis de
gestió de Bar.
1.2. D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb
la motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient
consistent en que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi la
naturalesa de l'objecte del mateix per implicar la necessitat de coordinar l'execució de
les diferents prestacions i que es podria veure's impossibilitada per la seva divisió en
lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.
1.3.El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica
com a contracte administratiu de naturalesa especial de conformitat amb el que
disposa l’art. 25.1.b) LCSP.
1.4. En virtud de l'article 121 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i la Disposició
Adicional segona de la LCSP, l’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la seva condició d’Administració
Pública Local, actuant a través de la Junta de Govern, com òrgan de contractació amb
competència suficient per a fer-ho.
1.5. Aquest contracte té el caràcter d’administratiu de naturalesa especial i el seu
règim jurídic es troba constituït en aquest Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars; així com, en allò que no
hi estigui regulat per la LCSP, que tingui caràcter bàsic o no hi hagi regulació expressa,
per les altres normes de dret administratiu que resultin d’aplicació.
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M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 1)
SECRETÀRIA
Fecha Firma: 03/05/2019
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af

PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR PEL PROCEDIMENT OBERT PEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL
ENVERS L’ÚS, EXPLOTACIÓ I APROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL
CASAL DE JUBILATS DE VANDELLÒS

Supletòriament, en allò que no estigui previst en el cos normatiu exposat, aquest
contracte es regeix per les normes del dret privat.
1.6. El contracte s’adjudicarà per procediment obert mitjançant l'aplicació d'un criteri de
valoració, en virtut d'allò que estableixen els apartats 6 de l'article 159 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i tramitació ordinària.
Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
Particulars d’aquesta contractació es podran aconseguir a través de la seu electrònica
de l'Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: https:// seuelectronica.vandelloshospitalet.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació
de proposicions.
1.7. Les necessitats administratives a satisfer, la insuficiència de medis propis i els
factors que intervenen en el present contracte estan acreditats en l’expedient
corresponent.
1.8. Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant,
http://www.vandellos-hospitalet.cat/perfildelcontractant/
SEGONA.- CÀNON
El preu anual de sortida serà de 300,00€ any IVA exclòs. No obstant això, el cànon
anual a abonar per part de l’adjudicatari quedarà fixat definitivament d’acord amb
l’oferta formulada per qui resulti adjudicatari, atès que el cànon inicial serà millorable
a l’alça pels licitadors.

Es pagarà a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que haurà d’ingressarse a les arques municipals mitjançant transferència bancària. La demora en l’ingrés
dins del termini legal donarà lloc a la rescissió del contracte administratiu especial.
QUARTA.- DURACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL
L’Ajuntament concedeix l’explotació de les instal·lacions per 1 any a partir de la
formalització del contracte, prorrogable a 1 any més si no hi ha prèvia denúncia per
alguna de les parts, amb un màxim de 2 anys.
En el cas de que qualsevol de les parts tingués intenció de rescindir el contracte,
haurà de comunicar-ho a l’altra part una antelació mínima de dos mesos. Si la
rescissió es produís abans del termini d’un any del contracte administratiu especial, la
part que instés la denúncia haurà d’indemnitzar l’altre part pels mesos que resten per
la finalització del contracte d’un any natural. La indemnització es fixa en una quantia
de 150,00€ per mes.
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TERCERA. – FORMA DE PAGAMENT

CINQUENA.- RESCISSIÓ
Si l’adjudicatari per qualsevol raó desitja abandonar l’explotació de les instal·lacions
abans de que es compleixi el termini del temps pactat, haurà de notificar-ho amb dos
mesos d’avançament a la data que desitgi deixar el contracte, de manera que sigui
possible a la Corporació portar a termini els tràmits necessaris per seleccionar el nou
arrendatari.
Si el deixés per sorpresa, sense avisar prèviament, de manera que això suposes deixar
de complir les seves obligacions, es donarà lloc a que l’Ajuntament pugui resarcir-se
amb càrrec a la fiança .
SISENA.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’Ajuntament es reserva la possibilitat de donar per finalitzat el contracte
administratiu especial en qualsevol moment dins del termini d’un any establert a la
clàusula quarta i abans de la finalització del mateix en cas d’un comportament de
l’adjudicatari de deixadesa, negligència, desordre, manca de netedat, preus abusius o
altres conductes anormals i perfectament tipificades a la vigent legislació i
reglamentació de la branca d’hosteleria. Així com pel no pagament de les seves
obligacions tributàries o per no efectuar el pagament del cànon del contracte.
En aquests casos no hi haurà dret a la indemnització per part de l’adjudicatari.
A més del previst en aquesta clàusula, el contracte podrà ser resolt per l’Ajuntament
d’acord el que estableix la clàusula dinovena sobre resolució.

Podran presentar proposicions:
 Les persones naturals o jurídiques nacionals o estrangeres que tinguin plena
capacitat d'obrar i no es trobin compreses en cas de les circumstàncies
esmentades a l’article 71 de la LCSP.
 En el supòsit de presentar-se una proposta conjunta de dos o més licitadors
(unions d'empresaris) restaran obligats solidàriament davant de l'Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i hauran de complir el que disposa l’art. 69 de la
Llei 7/2019 de Contractes del Sector Públic i en tot cas qualsevol d'elles haurà
d’acreditar que té la capacitat d'obrar de conformitat amb la Llei.
VUITENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran a les Oficines de l’Omac de l’Ajuntament (Plaça
Ajuntament, s/n de Vandellòs) o a les Oficines de l’Omac de la Casa de la Vila ( C/
Alamanda, 4 de l’Hospitalet de l’Infant), de dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h.
L’anunci de la licitació es publicarà també al perfil del contractant de l’Ajuntament
www.vandellos-hospitalet.eadministracio.cat.
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SETENA. - LICITADORS.

Les proposicions també es podran trametre per correu d’acord amb el que disposa
l’article 16 de la Llei 39/2015 de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. En aquest cas, s’haurà de justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació
mitjançant correu electrònic (omac@vandellos-hospitalet.cat), el mateix dia.

NOVENA.- FORMA EN QUÈ S’HAN DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS
Els licitadors han de presentar les pliques per a prendre part en el procediment obert
en tres sobres tancats i numerats.
Tots ells portaran el nom del licitador i figurarà el títol "Proposició per a prendre part
en la licitació pel procediment obert pel contracte administratiu especial envers l’ús,
explotació i aprofitament de les instal·lacions del Bar del Casal de Jubilats de
Vandellòs presentada per ...................” i haurà de contenir la documentació següent:

Sobre A.- Documentació administrativa.
El sobre haurà de contenir:
 Document nacional d'identitat més la lletra d'identificació fiscal quan
s'intervingui en nom propi o sigui un empresari individual.
 Si el licitador es persona jurídica, escriptura de constitució i també de
modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil.
 En els supòsits de representació, l'escriptura de poder legalitzada i en el seu cas,
la certificació acreditativa de la vigència del càrrec dintre de la societat
mercantil.
 Declaració responsable en la que el licitador faci constar del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb aquesta Corporació. També haurà de
presentar certificats de la Tresoreria de la Seguretat Social d'estar al corrent de
les obligacions envers la seguretat social i en el mateix sentit de la Delegació
d'Hisenda d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
 Aportar declaració de no incórrer en cap de les circumstàncies d'incompatibilitat
per a contractar amb l'Administració que es fan referència a l’article 71 de la
LCSP.
 Aportació certificació lliurada per l'òrgan de direcció o representació competent
de l'empresa o societat mercantil licitadora que acrediti que no forma part dels
seus òrgans de govern o direcció, cap persona de les esmentades per la Llei
25/83, de 26 de desembre.
 Document acreditatiu de la solvència del contractista:
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Sobre A.- Documentació administrativa i acreditació de solvència del contractista.
Sobre B.- Aportació de la documentació acreditativa per poder efectuar la valoració
dels criteris de judici de valor que figuren en la clàusula onzena del present plec de
clàusules administratives.
Sobre C. Proposta econòmica i millores.

La solvència del contractista
La solvència econòmica i financera de l’empresari ha d’acreditar-se per:
- Mitjans: Justificant de tenir subscrita una assegurança d’indemnització per riscos
professionals.
- Import mínim: 600.000 euros.
- Acreditació documental: Caldrà presentar l’original de la pòlissa amb indicació expressa dels riscos coberts (condicions generals i particulars) i el rebut que acrediti la
vigència, o bé un compromís vinculant de subscripció en cas de resultar adjudicatari.

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d’apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d’acreditar-se pels següents mitjans:

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions.
La documentació que es presenti haurà d'estar degudament compulsada o en el seu
cas autoritzada o legalitzada les fotocopies pel Notari o pel Secretari General de la
Corporació.
Sobre B.- Aportació de la documentació acreditativa per poder efectuar la valoració
dels criteris de judici de valor que figuren en la clàusula onzena del present plec de
clàusules administratives.
Inclourà una memòria tècnica, degudament signada pe licitador que contingui i
expliciti de la manera més clara i concreta, les característiques i el sistema
d’organització del servei en, com a mínim, els següents aspectes:
 Proposta d’horari del servei.
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- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen objecte del contracte en el curs dels últims 3 anys
com a màxim, en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
si el destinatari és subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a falta d’aquest certificat mitjançant una declaració de l’empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders
adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les proves de serveis pertinents efectuats més de tres anys abans.

 Procediment d’atenció a les persones usuàries del servei ( enquestes
periòdiques d’avaluació de la qualitat, bústia de suggeriments...).
 Consideració d’aspectes dietètics en l’elaboració de menjars del servei ( per
exemple: disponibilitat de productes per a persones amb al.lèrgies i
intoleràncies).
 Sistema de gestió sostenible de residus ( minimització d’envasos, circuït de
recollida selectiva, etc...).
La documentació inclosa en el sobre no pot contenir cap informació que permeti
conèixer, directa o indirectament, el contingut del sobre C relatiu a la proposició
econòmica. L’incompliment d’aquesta condició serà causa automàtica d’exclusió
de la licitació.
Els aspectes continguts en aquesta memòria tècnica constituiran part dels criteris
per a l’adjudicació del contracte i seran objecte de valoració d’acord amb allò que
disposa la clàusula número onze del present Plec de clàusules administratives.

Sobre C.- Proposició econòmica.
Aquest sobre ha de contenir la proposició econòmica segons el model següent:
" En/Na.............., major d'edat, amb domicili a.............................proveït del DNI
número.............en nom propi (o bé en nom de..................si actua per representació,
expressant la personalitat i domicili del representant i l'escriptura de poder que el
faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa) assabentat del
contingut del Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que han de regir el contracte administratiu especial envers a l’ús,
explotació i aprofitament de les instal·lacions del Bar de Jubilats de Vandellòs pel
procediment obert, accepta íntegrament les condicions i obligacions que
demanen del Ple i es compromet a complir-les estrictament pel cànon total i anual
de .................................IVA exclòs, adjuntant tota la documentació exigida.
Lloc, data i signatura del licitador".
Així mateix en aquest sobre s’haurà d’incloure les millores que figuren en la clàusula
onzena del present plec de clàusules administratives al regular els criteris de
valoració automàtica.
DESENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ.
El termini per presentar les proposicions serà de 15 dies naturals des de la publicació
de l’anunci al perfil del contractant.
ONZENA.- CRITERIS DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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L’adjudicació del contracte s’efectuarà en el termini màxim d’un mes de la finalització
del període de presentació de proposicions, prèvia ponderació dels criteris que
s’expliciten a continuació, seguint un ordre decreixent, fins una puntuació màxima de
100 punts.

CRITERIS ECONÒMICS AVALUABLES DIRECTAMENT, FINS A 60 PUNTS
Increment del cànon sobre el mínim de 100,00 Euros anuals.
El licitador que ofereixi el cànon més elevat obtindrà 60 punts. La resta de
licitadors, en funció del cànon que hagin ofert, obtindran la puntuació que
percentualment pertoqui, d’acord amb aquesta formula:

PUNTUACIÓ

Fins a 60 punts

Increment sobre cànon mínim x 60
Puntuació = __________________________________
Increment més alt sobre cànon mínim
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SEGONS EL
DETALL SEGÜENT), FINS A 40 PUNTS
Proposta d’horari del servei.

PUNTUACIÓ
Fins a 10 punts

Experiència professional en el sector de l’activitat: 0,5 punts per cada any
Fins a 10 punts
acreditat.

Consideració d’aspectes dietètics en l’elaboració de menjars del servei (per
exemple: disponibilitat de productes per a persones celíaques o intolerants Fins a 5 punts
a la lactosa)
Aspectes de sostenibilitat:
- 2 punt per la utilització de productes de neteja ecològics. Es subscriurà el
compromís d’utilització de productes de neteja ecològics. (Per cada
producte relacionat, 0,20 punts fins a un màxim de 2 punts).
- 2 punt per a mesures d’estalvi d’aigua i d’estalvi i eficiència energètica fins
a 2 punts. Aquestes mesures hauran d’estar degudament detallades. Per
Fins a 10 punts
cada mesura proposada: 0,25 punts.
- 6 punts per al pla de minimització i prevenció de residus.

TOTAL CONJUNT CRITERIS

DOTZENA.- GARANTIES.

100 punts
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Procediment d’atenció a les persones usuàries del servei (enquestes
periòdiques d’avaluació de la qualitat; bústia de suggeriments...)
- 0,5 punt per la bústia suggeriments.
Fins a 5 punts
- 0,5 punt per un model d’enquesta de satisfacció.
- 0,5 punt per l’establiment d’indicadors d’avaluació.
- 0,5 punt per altres propostes.

A més, l’adjudicatari del procediment haurà de dipositar una fiança definitiva de
1.000€, que haurà d'ingressar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data del dia
següent a la recepció de l'acord de la Junta de Govern Local comunicant-li
l'adjudicació definitiva del contracte administratiu especial.

Les proposicions poden presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. En cas que 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, tèlex, fax o
telegrama en aquest dia, consignant-se el número d’expedient, títol complet de
l’objecte del contracte i nom del licitador.
L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos requisits
no serà admesa la proposició s es rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de termini de presentació de proposicions assenyalada a
l’anunci de licitació. En qualsevol cas, transcorreguda aquesta data sense haver rebut
la documentació, aquesta no serà admesa.
Els licitadors només poden presentar una única proposició. Tampoc poden subscriure
una proposta en unió temporal d’empresaris si presenten una proposta individual, ni
poden figurar en més d’una UTE. La contravenció d’aquest precepte produirà la
inadmissió de totes les proposicions presentades.
Un cop presentada la documentació només es podrà retirar per motius justificats.
Les proposicions presentades o lliurades després del dia establert com a límit per la
seva admissió no seran admeses sota cap concepte per la Mesa de contractació.
Les empreses interessades podran examinar i consultar les condicions i informacions
relatives a la present licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant on podran accedir per obtenir còpia dels plecs i els altres
documents contractuals que s’indiquin.
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TRETZENA.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ.
Les ofertes es presentaran al registre de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant segons la clàusula vuitena en el termini que es fixi a l’anunci de la
convocatòria en el perfil el contractant. La presentació d’ofertes serà de 15 dies
natuals des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant. Significant-se que
durant els 8 primers dies naturals es podran interposar al·legacions a aquest plec, si
exhaurit aquest termini no es presenta cap al·legació els plecs s’entendran
definitivament aprovats i es continuarà amb el procediment; en cas contrari es
procedirà a suspendre el procediment licitatori fins la resolució de l’al·legació
presentada.

L’òrgan de contractació estarà assistit:
Presidenta de la Mesa de Contractació:
Regidora Cristina Borràs
Vocals:
Mª Angel Benedicto, Secretària de l’Ajuntament
Vicente Vaya Morte, Interventor de l’Ajuntament
Montse Sancho, tècnica de Comerç
Secretària:
Funcionària Mònica Villegas Romero

La mesa de contractació constituïda al tercer dia hàbil de la data de finalització per la
presentació de proposicions qualificarà prèviament en acte no públic la
documentació (SOBRE «A»). En el mateix acte no públic, es procedirà a l’obertura del
sobre B) objecte de judicis de valor, els quals seran objecte de ponderació, sent el
resultat publicat al perfil del contractant. En aquest acte només s'obrirà el sobre
corresponent als criteris no quantificables automàticament (sobre «B»), la
documentació continguda en aquest es lliurarà a l'òrgan encarregat de la seva
valoració; així mateix, es deixarà constància documental de tota l'actuació. Atès que
per a la valoració de les proposicions cal tenir en compte criteris diferents al del preu,
la Mesa podrà sol·licitar, abans de formular la seva proposta, tots els informes tècnics
que consideri convenients. La puntuació dels criteris objecte del sobre “ B” es
publicaran al perfil del contractant. Posteriorment i en data que serà publicada al
perfil del contractant es tornarà a constituir la Mesa de contractació i en acte públic
procedirà a la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica (sobre «C»);
s'efectuarà sempre amb posterioritat a la d'aquells la quantificació dels quals
depengui d'un judici de valor (sobre «B»).
L'Òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i que no es declarin desproporcionades o anormals. La classificació es
realitzarà segons els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules
administratives.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar
des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa
d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte i d'haver constituït la garantia definitiva.
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La composició de la Mesa s'ajustarà a allò que disposa l'article 326 LCSP.

Si en el termini concedit no s'ha presentat la documentació, s'entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i es procedirà en aquest cas a sol·licitar la mateixa
documentació al licitador següent.
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta una licitació quan
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que
figuren en el plec.
L'adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i es publicarà
simultàniament en el perfil de contractant.
La notificació contindrà tota la informació necessària per permetre al licitador exclòs
o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d'adjudicació.
QUINZENA- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins els límits i subjecte als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre l’execució, acordar la resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix l’òrgan de contractació té les facultat d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits establerts a la LCSP.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme segons el
procediment que estableix l’art. 191 LCSP.
SETZENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
A la licitació hi podran concórrer totes les persones físiques, nacionals i estrangeres,
que tenint plena capacitat d’obrar no es trobin incloses en cap cas d’incapacitat i
incompatibilitat previstes a l’article 71 de la LCSP.
DIVUITENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i es
publicarà al Perfil de Contractant.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la
decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
· En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les
raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
· Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en
forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
· En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada
l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els
restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
· En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha
de procedir-se a la seva formalització.
DISSETENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels deu
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació;
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent
del seu càrrec les corresponents despeses.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de condicions i en
el Plec de Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions que es donaran al
contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació.

DINOVENA.- RESOLUCIÓ I CADUCITAT
El contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per 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 de
conformitat amb la clàusula 22 del present plec.
Així mateix seran clàusules de resolució del contracte les estipulades l’art. 211 LCSP i
en especial 22,1,f) establertes com essencials per l’òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.
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DIVUITENA.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es consideren, a més, causes de resolució del contracte les que expressament
s’estableixen:




No iniciar l’execució dels serveis contractats.
L’incompliment molt greu de les obligacions contractuals derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
 La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
 L’obstrucció del contractista a les facultats de direcció i inspecció de
l’Ajuntament.
 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials.
 Altres establertes en aquest plec.
En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’art. 212 LCSP.

VINT-I-UENA.- PENALITATS PER INCOMPLIMENT
Les penalitats per incompliment hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del
contracte.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta
del responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau,
s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

Les faltes i sancions en les quals pugui incórrer el adjudicatari es classificaran en
lleus, greus i molt greus:
Infraccions lleus:
a) Les demores, incompliments o compliments defectuosos imputables al
adjudicatari que sense estar tipificats en un altre grau, infringeixin d’alguna
manera les condicions establertes en el Plec de clàusules, en l’oferta
presentada o en el contracte o documents annexes, comportant una
deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte
del contracte.
Infraccions greus:
a) La reincidència de tres lleus en el termini d’un any.
b) L’ incompliment reiterat de l’horari establert.
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VINT-I-DOSENA .- FALTES I SANCIONS.

c) La manca de neteja i higiene en els locals, les instal·lacions i els productes
alimentaris.
Infraccions molt greus:

a) Reincidència en una falta greu.
b) No estar al corrent de les obligacions tributàries, sanitàries i de Seguretat
Social.

c) L’ impagament del cànon.
Sancions:
a) Per la comissió d’infraccions lleus, es podran imposar penalitzacions de fins a
500,00€.
b) Per la comissió d’infraccions greus, es podran imposar sancions de 500,00€ a
1.000€.
c) Per la comissió d’infraccions molt greus, l’Ajuntament podrà optar per resoldre
el contracte i imposar sanció de 1.000,00€ a 1.500,00€.

Aquest contracte té caràcter administratiu especial i la seva preparació i adjudicació
es regirà per allò que estableix aquest Plec, i en tot el que no es preveu serà
d’aplicació la Llei 9/25017, de 8 de novembre, del Contractes del Sector Públic, 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 i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública; supletòriament, s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu, i respecte als efectes i l’extinció del contracte
es regirà per les normes de dret privat d’acord el que disposa els articles 25 i 26 de la
LCSP.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat
amb el que es disposa en l'article 27.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquests Plecs van ser aprovats per acord de la Junta
de Govern Local del 7 de maig de 2019.
La Secretària General,
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VINT-I-TRESENA.- REGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

