AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Bases reguladores per l’atorgament d’una llicència d’ocupació
de domini públic per a la instal·lació d’una Food Truck a la
piscina municipal d’estiu.
Informe de necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques
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1. Antecedents.
La instal·lació de la piscina d’estiu disposa d’una espai destinat a les funcions de bar el qual
resta tancat a la espera de poder actuar per al seu condicionament i ajust a normativa. Als
efectes de no interrompre el servei de bar a la ciutadania es proposa la ubicació d’una Food
Truck.
2. Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per l’atorgament d’una llicència d’us
privatiu del domini públic, a un únic beneficiari, per exercir l’activitat de restauració a la
instal·lació de la piscina municipal d’estiu, mitjançant la ubicació d’una Food Truck.
S’entén com a Food Truck aquell vehicle, que pot ser motoritzat o no, amb capacitat de
cuinar i vendre menjar de forma mòbil. Vehicle motoritzat és aquell vehicle autònom que no
necessita de cap vehicle extern per moure’s amb llibertat. Vehicle no motoritzat és aquell
que necessita d’un vehicle per arribar al lloc on es vol establir; poden ser caravanes,
parades, mòduls o similars.
Les característiques tècniques, logístiques i de mobilitat de la Food Truck proposada
determinaran el seu lloc d’ubicació dins l’espai establert a aquest efecte segons Annex 1 als
efectes de garantir la convivència entre els usuaris de la instal·lació esportiva i l’activitat de
restauració.
2. Justificació de la necessitat.
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir-se mitjançant la gestió
d’una Food Truck així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en poder cobrir el servei de restauració a la instal·lació esportiva municipal de la
piscina d’estiu, als efectes de donar compliment a la competència municipal descrita en el
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paràgraf “L” de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local
(LRBRL), que fa referència a la Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i a la
ocupació del temps lliure.
3. Naturalesa jurídica
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, aquestes bases regulen
l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic, atenent
als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic
que es pretén assolir.
4. Característiques de la instal·lació
La instal·lació de la Food Truck aportada haurà d’estar construïda amb materials de
fàcil neteja, garantir una bona conservació dels aliments, disposar de tendal o qualsevol
altre sistema que impedeixi que els productes alimentaris quedin exposats al sol o de les
inclemències del temps, així com disposar de vitrines expositores que protegeixin els
productes de l’accés del públic i de la contaminació de l’ambient.
En aquelles instal·lacions en que sigui necessari pel tipus de producte, caldrà disposar de:
vitrina frigorífica expositora per conservar correctament els productes de fàcil alteració per
la calor. També hauran de disposar de dipòsit d’aigua potable, a fi de poder procedir a la
neteja d’estris i mans.
Els consums d’aigua i electricitat necessaris per a la prestació del servei estan vinculats a la
facturació generada per l’edifici de la piscina d’estiu municipal, de manera que aquestes
despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament.
5. Espais i horaris
L’espai on s’ubicarà la zona de restauració serà la terrassa del espai del bar existent, segons
es detalla en l’Annex I “Plànol de situació”.
L’horari estimat de desenvolupament del servei de restauració serà el següent:
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De dilluns a diumenge de 11 a 19’30h
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’horari per necessitats del servei.
L’activitat de restauració es podrà desenvolupar mentre hi hagi activitat a la instal·lació de la
piscina municipal d’estiu.
El servei de restauració ha d’estar en funcionament obligatori en el moment d’obertura de la
instal·lació i fins al seu tancament al públic.
6. Durada de la llicència
La durada de la llicència comprèn el període d’obertura de la piscina municipal d’estiu, del 19
de juny al 5 de setembre de 2021 inclosos, i només podrà modificar-se per variació del
calendari d’obertura de la instal·lació per causes justificades.
7. Cànon
El cànon a millorar a l’alça pel licitador serà de 2.000 euros la temporada.
El cànon a satisfer a l’administració serà el de l’oferta que resulti adjudicatària i en cap cas
no podrà ser inferior al tipus mínim que s’estableix en el paràgraf anterior.
La persona que resulti adjudicatària de l’autorització ingressarà a la Tresoreria de
l’Ajuntament d’esparreguera l’import íntegre de l’oferta, abans de començar la prestació de
l’activitat.
En cas de modificació o suspensió de l’activitat per causes climatològiques o altres
degudament justificades per la Direcció del servei d’esports, el titular de la llicència no tindrà
dret a obtenir de l’Ajuntament d’Esparreguera cap tipus d’indemnització ni compensació. En
tot cas si vol tenir cobert aquest risc haurà de contractar la corresponent assegurança.
8. Requisits que ha de complir el titular de la llicència
El titular de la llicència haurà de complir i fer complir a la Food Truck que aporti a la
instal·lació de la piscina municipal d’estiu les següents condicions:
Abans de l’inici de l’activitat:
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1. La llicència quedarà condicionada a que el titular de la llicència aporti el Certificat de
seguretat i assentament a realitzar in situ per un Enginyer. Si el dia que la Food Truck
s’instal·li a l’espai assignat no s’aporta aquest certificat, es podrà revocar la llicència.
Productes i preus
1.La Food Truck ha d’oferir el servei de begudes i menjar prioritzant la qualitat del producte i
el servei, garantint la diversitat de productes per poder satisfer a un nombre majoritari i
ampli de clients, complint amb les normatives higièniques i sanitàries, seguretat alimentària
i d’intoleràncies i d’al·lèrgens vigents.
2. Els productes que s’oferiran han d’estar inclosos a la proposta a mode informatiu. En cas
d’oferir productes inclosos en l’apartat de millores hauran de ser inclosos en un document a
part. El titular de la llicència si vol modificar la seva oferta de productes ho haurà de
comunicar a la Direcció del servei d’esports..
3. Exposar en lloc visible la llista de preus.
4. Disposar del corresponent llibre de reclamacions a disposició dels clients. Exhibir al
públic
de manera permanent i en lloc visible, un cartell on anunciïn la disponibilitat dels fulls
oficials de queixa, reclamació i denúncia.
5. En cap cas, es podran servir begudes en envasos de vidre.
Instal·lacions
6. El beneficiari de la llicència ha d’aportar un mínim de 4 i un màxim de 6 taules amb 4
cadires per taula, per a ser utilitzades a la zona de terrassa comunitària.
7. El muntatge de la Food Truck es farà durant la setmana prèvia a la obertura de la
instal·lació de la piscina d’estiu, i el seu desmuntatge es farà a partir de la setmana següent
al tancament de la instal·lació (mes de setembre).
8. L’Ajuntament es reserva el dret de retirar pels seus propis medis i amb les despeses a
càrrec del titular tots aquells elements que no hagin estat retirats pel titular segons resolutiu
anterior.
9. El beneficiari de la llicència haurà de fer-se càrrec de tots els elements necessaris per
realitzar els serveis, maquinària, instal·lacions i mobiliari bàsic.
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10. El beneficiari de la llicència serà el responsable de l’adaptació i connexió elèctrica de la
Food Truck a la xarxa. En cap cas es podrà utilitzar generadors de gasoil o gasolina com a
principal font de subministrament.
Ocupació del domini públic
12. Qualsevol instal·lació o muntatge que es realitzi no ha de deixar cap marca o senyal, un
cop desmuntat, sobre el paviment o elements públics. Es prohibeix expressament fixar els
elements mecànicament als paviments o mobiliari urbà.
13. No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci als fanals de l’enllumenat, ni
subjectar-hi cap element que els pugui induir tensions diferents de les que li corresponen
per
disseny.
14. Igualment no és permès fixar-hi enganxines o realitzar marques de qualsevol tipus (amb
pintures, etc.) a cap element públic.
Neteja
15. Mantenir els voltants de la Food Truck i la zona de la terrassa en perfecte estat de
neteja. A aquest efecte caldrà que el beneficiari de la llicència disposi d’un cubell amb
bosses de plàstic que haurà de buidar als contenidors. Un cop finalitzada l’activitat, l’espai
haurà de quedar en les mateixes condicions que abans de l’inici de la mateixa, pel que fa a
neteja dels espais i el mobiliari urbà.
16. Recollir el residus i deixalles de les seves instal·lacions i els seus voltants i dipositar-los
als contenidors. L’Ajuntament no facilitarà contenidors especials als titulars.
Personal
17. Pel que fa al personal adscrit a l’activitat, haurà de:
a) Garantir que la Food Truck disposa del personal suficient i degudament qualificat
perquè es puguin atendre adequadament i amb seguretat el servei de restauració. En
aquest sentit, es proporcionarà a l’Ajuntament el nom i telèfon de la persona responsable
del servei en cada moment.
b) Garantir que la persona titular de la llicència per a l’ocupació del domini públic amb una
Food Truck compleix la legislació vigent en matèria fiscal, laboral, de
seguretat social, de seguretat i higiene en el treball i de salut alimentària, vigent durant la
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durada de la llicència, essent exclusivament responsable, en cas d’incompliment, de les
obligacions que les esmentades legislacions imposin.
c) Garantir que el personal de la Food Truck disposa de formació en seguretat alimentària
Funcionament
18. Respectar els horaris d’obertura i tancament de la instal·lació i seguir les indicacions del
personal de l’Ajuntament en aquest sentit.
19. Tenir cura del bon funcionament de l’activitat podent dictar les oportunes instruccions
sense perjudici de les potestats de policia de l’Administració.
20. Informar, sempre que l’Ajuntament ho requereixi, del funcionament de l’activitat.
21. Vetllar perquè les Food Trucks compleixin la normativa vigent dels establiments
d’atenció al públic i reuneixin les condicions de seguretat, salut e higiene alimentària que per
a les
instal·lacions no permanents preveu el Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre pel qual
s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució i comerç dels menjars preparats.
22. Vetllar perquè les Food Trucks compleixin el Reglament (CE) núm. 852/2004 del
Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes
alimentaris (DOUE L núm. 139, del 30/04/2004) – Annex II Capítol III.
Compliment de les mesures COVID-19
El titular es compromet a complir amb els protocols de seguretat imposats pel Ministeri de
Sanitat o autoritat sanitària competent en motiu de la COVID-19 a data d’avui, així com
aquells protocols i normatives que vagin sorgint i les substitueixin o complementin i siguin
aplicables a l’activitat d’explotació i gestió de Food Trucks, fins que finalitzin els terminis de
la concessió de la lliciència.
Comercialització
23. La Food Truck han de disposar de la documentació comercial i/o administrativa que
acrediti la procedència dels productes.
24. Tots els productes que estiguin a la Food Truck hauran estat transportats correctament
amb vehicles homologats pel transport dels aliments, evitant que es puguin produir
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contaminacions creuades i que la seva temperatura de transport serà l’adequada per cada
producte.
25. Tots els productes que es venen a la Food Truck compliran la norma general
d'etiquetatge.
26. Els productes que es venguin a doll i que la seva normativa específica ho autoritzi,
s’embolcallaran en presència del consumidor, i es serviran en un envàs nou, o bé serà de
material recuperable si ha sofert un procés d'higienització correcte. No es pot utilitzar vidre.
27. Tots els productes no embolcallats es serviran als consumidors sense tocar-los amb les
mans, i a tal efecte es disposarà de pinces.
28. No es permetrà que el consumidor es serveixi ell mateix. La parada exposarà rètols
indicant la prohibició de tocar els productes.
Begudes alcohòliques i tabac
29. No es permet la venda de begudes alcohòliques. El titular de la llicència ha de vetllar
perquè la Food Truck senyalitzi de manera ben visible el següent missatge: “no es permet la
venda ni el subministrament de begudes alcohòliques.”
Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d’amplada per 21 cm d’alçada per 2 mm de
gruix i les lletres seran de caixa alta de 63 punts, en compliment de la Llei 10/1991, de 10 de
maig, de modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden generar dependència i el Decret 32/2005 de 8 de març que
regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques,
30. No es permet la venda de tabac, d’acord amb l’establert a la llei 10/1991, de 10 de maig,
de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i la
llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Responsabilitats
31. El titular de la llicència haurà de respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament
d’Esparreguera que es puguin derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà
d’acreditar que disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
32. L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en les
10

instal·lacions del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin
ocasionar en el seu material o instal·lació. Aquest espai no disposarà de servei de
vigilància.
Cessió
33. No s’autoritzarà la cessió de la llicència ni total ni parcialment.
Coordinació
34. El titular de la llicència serà el coordinador i màxim responsable de la Food Truck que
instal·li a l’espai assignat. Aquest s’haurà de coordinar amb els tècnics de l’Ajuntament i
serà
l’interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la llicència atorgada. Aquest
responsable haurà d’anar proveït de telèfon mòbil a càrrec del beneficiari de la llicència,
estar disponible les 24 hores del dia, fins i tot en festius, tenir experiència en la funció i
plena capacitat resolutiva.
9. Criteris de valoració
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMÀTICA
Puntuació

Total

.........................................................................................................

màxim 100 punts
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Puntuació

Total

............................................................................................................

màxim 75 punts
Els licitadors que presentin la millor proposta de cànon a l’alça se’ls atorgarà la màxima
puntuació. La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat
amb la següent fórmula:
Oferta Econòmica

Màxim

75

punts
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Puntuació total = (75/Millor oferta cànon) x Oferta cànon a valorar
S’estableix aquest criteri per tal de fomentar que les empreses puguin presentar
les seves ofertes de manera competitiva.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, no igualin el cànon mínim a valorar
quedaran excloses de la licitació.
ALTRES MILLORES

Puntuació

Total

............................................................................................................

màxim 25 punts
Proposta de qualitat dels productes

Màxim

S’atorgarà fins a 25 punts les propostes que incloguin dins la seva oferta els

punts

25

següents productes:
a) Oferta de productes ecològics..………………………………………… màxim 10 punts
Es valorarà a raó de 2 punts i fins a un màxim de 10 punts la inclusió a la
carta de productes de producció ecològica, d’acord amb les
especificacions
del Reglament CE/834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007. A
l’etiqueta dels aliments hi ha d’aparèixer el nom o el codi de l’entitat que
certifica l’autenticitat del producte. Els aliments ecològics certificats a
Catalunya porten el segell del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE).
1 producte ecològic……………………………2 punts
2 productes ecològics………………………… 4 punts
3 productes ecològics………………………… 6 punts
4 productes ecològics………………………… 8 punts
5 productes ecològics…………………………. 10 punts
b) Oferta de productes sense gluten………………………………………… Màxim 10
punts
Es valorarà a raó de 2 punts i fins a un màxim de10 punts la inclusió a la
carta de productes sense gluten
1 producte sense gluten……………………………2 punt
2 productes sense gluten………………………… 4 punts
3 productes sense gluten………………………… 6 punts
4 productes sense gluten………………………… 8 punts
5 productes sense gluten…………………………. 10 punts
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c) Oferta productes sense lactosa……………………………………………… Màxim 5
punts
Es valorarà a raó d’un punt i fins a un màxim de 5 punts la inclusió a la
carta de productes sense lactosa
1 producte sense lactosa……………………………1 punt
2 productes sense lactosa………………………… 2 punts
3 productes sense lactosa………………………… 3 punts
4 productes sense lactosa………………………… 4 punts
5 productes sense lactosa…………………………. 5 punts

S’estableix aquest criteri per tal de produir millores en la prestació del servei i
amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat de les ofertes dels licitadors.

Aquests criteris d’adjudicació s’apliquen als efectes de donar compliment al principi
d’eficiència de l’administració així com la possibilitat d’incorporar mesures de millores que
disposen les empreses del sector en l’execució de les prestacions contractuals.
10.Control de l’activitat
L’Ajuntament podrà efectuar la inspecció, comprovació i vigilància del compliment de les
condicions de la llicència i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte
compliment d’aquesta. En el cas que un cop efectuat el requeriment corresponent es
continuïn contravenint aquestes normes o la corresponent legislació sectorial, s’acordarà la
revocació de la llicència, així com la exclusió per participar en propers procediments amb el
mateix objecte, tot això sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que es puguin
derivar d’aquest incompliment.
11.Revocació de la llicència
D’acord amb el que preveu l’art. 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, la llicència
d’ocupació temporal origina una situació de possessió precària essencialment revocable
per raons d’interès públic.
Així mateix també constituirà causa de revocació de la llicència, d’incompliment pel seu
titular de les condicions i obligacions establertes a les presents Bases.
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12.Extinció de la llicència
La llicència s’extingirà per les següents causes:
a) Mort o incapacitat sobrevinguda de la persona física o extinció de la personalitat jurídica
b) Venciment del termini
c) Revocació unilateral de la llicència
d) Mutu acord
13.Lloc de prestació
La prestació del servei de restauració i ubicació de la Food Truck es durà a terme en els
edificis indicats dins el terme municipal d’Esparreguera segons el quadre adjunt:
Nom

Adreça

Piscina municipal d’estiu...........................Zona esportiva municipal s/n
14.Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva correspon al 10% de l’import adjudicat.
Un cop finalitzada la durada de la llicència, es retornarà la garantia un cop comprovat que el
seu titular no ha concorregut cap tipus de responsabilitat o incompliment.
15.Assegurança
El titular de la llicència haurà de respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament
d’Esparreguera que es puguin derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà
d’acreditar que disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
amb un import mínim de 150.300 euros.
16.Condicions de les persones participants
Podran presentar sol·licituds per ser titular de la llicència les persones físiques i jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin sotmeses en
cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat assenyalades a l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
17.Perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
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Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/1209595/customProf
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.
18.Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i
lloc indicats a l’anunci del procediment d’atorgament de la llicència, en el termini de deu dies
hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil de Contractant.
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti
resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.
Les proposicions extemporànies seran excloses. Els candidats que no hagin pogut
presentar la seva oferta dins de termini per raons tècniques que considerin imputables a la
plataforma, als serveis que aquesta integra (registre, validació de signatura...) o a l’eina de
presentació electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta
presentació dins de termini, i l’òrgan competent per a atorgar la llicència decidirà el que
procedeixi.
En el supòsit que hi hagi discrepàncies entre les dades assenyalades en els camps de la
plataforma de licitació electrònica, i les dades assenyalades en els documents de les
ofertes que s’hagi requerit que s’adjuntin en la presentació de l’oferta, prevaldrà el que s’hagi
indicat en els documents, que serà considerat l’oferta de l’empresa licitadora.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document que consta a
l’apartat d’ajuda publicat a la Plataforma Vortal.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la documentació següent:


Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Model
Annex II d’aquest Plec.
Aquestes condicions han de complir-se abans de la finalització del termini de
presentació de proposicions i subsistir en el moment de l’atorgament de la llicència.
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Proposició econòmica i de la resta d’aspectes tècnics avaluats de forma
automàtica, d’acord amb el model que consta com a Model Annex III d’aquest Plec.

19.Atorgament de la llicència
Finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació
presentada i es requerirà, per mitjans electrònics a través del sistema de notificació eNOTUM, d’acord amb la LCSP i al Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, a aquell interessat/da que no compleixin els
requisits i a aquell en que es consideri que cal demanar aclariments sobre la seva proposta,
perquè en el termini de 3 dies hàbils esmenin la sol·licitud i aportin els documents
preceptius, amb indicació que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva
sol·licitud.
El tècnic responsable emetrà informe valoratiu de les diferents propostes presentades i les
ordenarà de forma decreixent. En cas d’empat es procedirà a fer un sorteig.
Un cop presentada adequadament la documentació descrita en punt 20 del present plec,
l’òrgan de contractació concedirà l’autorització al licitador corresponent.
L’administració emetrà un certificat de l’acord d’atorgament de l’autorització que contindrà
els extrems rellevants de les seves condicions i actuarà com a títol habilitant per a
l’efectivitat de la mateixa.
20.Documentació requerida
Un cop seleccionat el participant a qui se li atorgarà la llicència se li requerirà la següent
documentació:
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària (model Generalitat), mitjançant el
següent enllaç:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Decla
racio-responsable-en-materia-de-salut-alimentaria
- Si és el cas, certificat instal·lador gas autoritzat que acrediti que la instal·lació de gas es
troba en correcte estat de funcionament en l’emplaçament i el la data actual, tot indicant les
característiques de la instal·lació.
- Resguard d’haver efectuat el pagament del cànon.
- Resguard d’haver dipositat la garantia definitiva.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb un import mínim de 150.300 € i rebut
que justifiqui que està al corrent del pagament.
- Acreditar que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que
no té deutes amb la Corporació, sempre i quan no hagi autoritzat a aquest Ajuntament a
poder realitzar la consulta, mitjançant escrit exprés de no autorització.
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- Certificat de formació en manipulació d’aliments i seguretat alimentària de tot el personal,
actualitzat.
-Justificant d’inscripció al Registre Municipal d’Establiments Alimentaris (RMEA), o
justificant conforme l’Ajuntament on té la raó social no l’emet.
- Certificat de seguretat i assentament realitzat in situ per un Enginyer.
- Fitxa tècnica del vehicle, si s’escau.
- Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.
- Certificat de garantia de revisió d’equips d’extinció d’incendis.
- Estar donat d’alta de l’IAE en l’activitat pròpia de la llicència objecte d’aquestes bases, i/o
alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant Declaració censal 036, si s’escau.
- Estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i últim rebut d’Autònoms,
si correspon.
El licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa
als requisits per a l’atorgament de la llicència si aquesta documentació consta en Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la
corresponent Comunitat Autònoma.
En cas que la persona seleccionada no aporti la documentació exigida, es podrà considerar
que desisteix de la seva sol·licitud.
21.Jurisdicció competent
L’òrgan competent per a realitzar l’adjudicació serà l’encarregat d’interpretar les qüestions i
dubte que es puguin presentació en relació a l’aplicació d’aquest plec.
Atès el caràcter exclusivament administratiu de l’autorització, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de ser resoltes per la via administrativa i per la
contenciosa administrativa.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

Sílvia Sentanera Díez
Cap de secció d’esports

17

