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PENEDÉS

5300-l

CONTRACTE
A Pacs del Penedés, z6 d'abril de zozz

ENTITATS QUE INTERVENEN:

L'Ajuntament de PACS DEL PENEDES representat per l'Alcaldessa Sra. Montserrat Cras
caro.

Ma José Navarrete Moreno, amb DNI 77319442C, domiciliada a Pacs del Penedés,

C/

Casetes,4.
Assistits pel Sr. Jordi Vives Puig, secretari de la Corporació, actuant com a fedatari en els
termes previstos en I'article 3.2.i. del RD 128/18, de r6 de marg.

,$

ues parts es reconeixen m útuament plena capacitat jurídica per a aquest acte

¡,

en base áls se gÜents

.$,
t2

ENTS:

Junta de Govern Local en sess¡ó de data z1lo4lzo22 va acordar, adjudicar el contracte
administratiu per a la concessió iexplotació del Bar-Restaurant (EI café de pacs), al
licitador MA JOSÉ NAVARRETE MORENO en les condicions que figuren a la declaració de
responsabilitat ia l'oferta económica presentades iamb subjecció al plec de Cláusules
Administratives Particulars ial Plec de prescripcions Técniques, per un cánon qUATRE
CENTS EURS (lVA EXCLÓS) mensuals o sigui eUATRE MtL VUrT-CENTS EURS (tVA
La

EXCLÓS) anuals.
Les

part compare¡xents, en la condició en la que intervenen:

PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN:

Av. Diputoció, i i3 Tets. 93 BIZ t4 85
0879ó PACS DEL pENEDÉS (Borcelono)
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Primer.- MA JosÉ NAVARRETE MoRENo, adjudicatária del contracte, ha d'executar la
concessió i explotació del Bar-Restaurant (EI Café de Pacs) amb subiecció al plec de
cláusules administratives particulars, que degudament signats per les parts en prova
d'acceptació incondicional i sense reserves, s'incorpora com a document annex al
present contracte, ia I'oferta presentada
'ad j udicatária abonará

la quantitat de qUATRE CENTS EURS (lVA

EXCLÓS)

ncepte de cánon que haurá de satisfer un cop aquest hagi vengut idins
\c9
pnme ,tÉ. dies del següent mes. El primer pagament s'haurá de satisfer abans del
p rqq$ro S-ei}nv de 2022.
a

comptadors de Ilum iaigua estan instal'lats individualment a l'espai de l'establiment, el
ssionari haurá d'assumir el cost d'aquests subministraments. La titularitat d'aquests
comptadors será sempre municipal, peró el concessionari será l'encarregat de dur a terme
Ies gest¡ons corresponents amb Ies diferents companyies de serveis per tal que la facturació
d'aquests subministres es realitzi amb les seves dades fiscals iel cárrec dels mateixos
s'adreci a un compte corrent del concessionari.
Tercer.- Durada del contracte

t/

La concessió

s'atorgará per un termini d'un any, comptat

a

partir de I't de maig de 2022.

Aquest termini es podrá prorrogar pel període d'un any amb un máxim de tres
prórrogues, per tant el contracte podrá tenir una durada máxima de 4 anys, incloses les
prórrogues.

quart,- Régim d'execució del contracte
La instal.lació obrirá al públic de les 8.oo del matí fins les zz.oo hores els dies laborables i
festius ide 8.oo a o.oo els dissabtes (laborables ifestius) idiumenges. Els dies no festius
podrá obrir fins les oo.oo hores i els festius o vigílies fins les ol'oo hores.

durant tot l'any. Es podrá tancar l't de gener i z5 de desembre, i un
dia a la setmana per descans setmanal (excepte dissabtes, diumenges, festius, dies de
festa major, eleccions i altres actes social de carácter popular). En cas de festa o
esdeveniment important cal demanar permís d'ampliació d'horari
El servei es realitzará

cinqué,- L,Ajuntament notificará els actes administratius ialtra documentació derivada
d,aquesta relació contractual a través del següent correu electrónic:
m

jnavarretemoreno@gmail.com

Av. DiPutoció, I i3 Tels. 93 817 l4 85
0879ó PACS DEL PENEDES (Borcelono)
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Aquest contracte té carácter administratiu i l|Aiuntament concedent té les prerrogatives
d'interpretació, modificació iresolució que Ies lleis li reconeíxen.

lper deixar-ne constáncia, les parts signen aquest contracte (i el plec de cláusules
administratives i plec de prescripcions técniques adiunt), que s'estén per duplicat i a un
sol efecte, a la data illoc expressats ut supra, davant meu, el secretari, que en dono fe.

Ma José Navarrete Moreno

Lr

El secre

ANNEX
-PLEC DE CLAUSU LES ADMI NSTRATIVES.
-PLEC DE PRESCRTpCTONS TECNtqUES.

Av. Diputoció. 1 i 3 Tels. 93 B j7 t4 Bs
0879ó PACS DEL pENEDÉS (Borcetono)
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONCESSIÓ

t

I

EXPLOTACTÓ DEL BAR-RESTAURANT (EL CAFÉ DE PACS).

de I'obiecte del contracte

ob

I

contracte:

cte té per objecte la concessió i explotació de bar-restaurant EL

D

PACS

V

r.2 Necessitat a
Oferir

satisfer:

al públic el servei de bar-restaurant, conforme a les prescripcions

limitacions assenyalades en el plec de prescripcions técniques.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de concessió de serveis,
d,acord amb I'article r5 de la Llei 9lzot7, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per Ia qual es traslladen a I'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell zot4l4l)Ei zot4lz4lUE, de z6 de febrer de zot4.

r.s Codis

d'identificació de les prestacions obiecto del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codisegüent:
Codi CPV

5541oooo-7

1.4 Lots
Com que l'objecte del contracte es la concessió d'un únic establiment no procedeix la
divisió en lots

Av. Diputoció, I i3 Tels. 93 Bl7 14Bs
08796 PACS DEL PENEOfS (aorcelono)
e-moil: pocs@dibo.cot - www.pocsdelpenedes'cot
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SULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

c

forma d'adjudicació del contracte será el procediment obert, en el qual tot empresari
ressat podrá presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes
el contracte amb els Iicitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzará utilitzant una pluralitat de criteris dradjudicació
sobre Ia base de la millor relació qualítat-preu de conformitat amb el que srestableix en la
cláusula dotzena.

contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i I'accés públic a la informació relativa a Ia
seva activitat contractual, i sense perjudici de Ia utílització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrá accés segons les
especificacions que es regulen a la página web següent: www.pacsdelpenedes.cat

CLAUSULA QUARTA. CANON I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

'El tipus de licitació s'estableix en un cánon de 4oo,oo Euros (quatre-cents

Euros)
mensuals ( IVA exclós), millorable a I'alqa, que l'adjudicatari haurá d'abonar a I'Ajuntament
de Pács'del Penedés
,

.

."]

;'.j'imqlft de l'lVA vigent és de 84,oo Euros ( vuitanta-quatre

Euros)

valor estimat del contracte es basa en el cánon de lloguer més la corresponent despesa
de llum i d'aigua que assumeix I'adjudícatari.
El cánon es de 484,oo.-€/mes (tvA inclós) per 12 mesos (durada inicial del contracte) o sigui
5.8oB,oo.-c/any. En relacíó als consums i analitzada la facturació anual de llum i aigua es de
5.16o.-€ d'electricitat i 1.2oo,oo.-c d'aigua.
-El

El valor

N

estimat del contracte es,

5.8o8,oo eurs / any x 4 anys de durada (prórrogues incloses) = 23.21,2,oo.-€
Més els consums pertinents (5.r6o,oo+t.zoo,oo) x 4 = 25.44c.,oo.-€
Valor estimat del contracte: z¡,.2¡,z,oo + z5.44o,oo - 49.672,oo.-c

08796 PACS DEL pENEOÉS (aorce ono)
e-moil pocs@dibo.cot - www.pocsdelpenedes.cot
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L'adiudicatari assumeix la gestió i explotació del servei, sota el seu propi risc, iaporta els
mitjans personals, materials i técnics necessaris.

SENA. Existéncia de crédit.

:«
'

retrJbució del contractista consisteix exclusivament en els ingressos procedents dels
Preus dei\ les consumicions abonats pels usuaris dels serveis contractats i, per tant,
¡'Ajuntament no ha de reservar cap crédit amb cárrec al seu pressupost, atés que el servei
ádiudicat no li comporta cap despesa.

'ii'

-

i:

,l

.L'Aiuntament, a més, no preveu atorgar a I'empresari durant Ia vigéncia del contracte cap
claise de subvenció o quantia en concepte de retribució complementária per sufragar Ies
despeses d'establiment del servei id'explotació que se'n derivin, ni li assegura ni garanteix
una recaptació o rendiment mínim en funció de la demanda, prestant-se el servei a risc i
ventura del contractista.

c

Termini

El contracte tindrá una durada d'un any. El termini es podrá prorrogar pel període d'un any
amb un máxim de tres prórrogues, per tant, el contracte podrá tenir una durada máxima
de 4 anys, incloses les prórrogues. Un mes abans de quan es compleixi l'any d'obertura,
l'A,untament podrá rescindir unilateralment el contracte sempre iquan veies signes
fefaents que l'adludicatari no compleix les normes fixades o no atengui puntualment els
pagaments dels que s'ha de fer cárrec.

LA VUITENA.

c

de l'

I

I

Podran presentar proposicions les persones naturals o iurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar, iacreditin la seva solvéncia económica, financera itécnica o professional.
Capacitat i Solvéncia

poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que t¡nguin plena capacitat d'obrar, no es trobin incurses en les causes de
prohibició per a coniractar de les assenyalades a l'article 7r de la LCSP i acreditin la seva
solvéncia económico-financera i técnica-professional.

Av. DiPutoció,

1i

3 Tels' 93 817 l4 85

OB79ó PACS DEL PENEDÉS (Borcelono)
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Les persones jurídiques només podran ser adjudicatáries de contractes que les seves
prestacions estiguin compreses entre les finalitats, objecte o ámbit d'activitat que li siguin
própies segons els seus estatuts o regles fundacionals.

També poden contractar amb el sector públic les unions temporals d'empreses que es
constitueixen temporalment a l'efecte, sense que sigui necessária la seva formalització en
escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.
Solvéncia económic-f inancera:

Atés que l'objecte del contracte consisteix en la prestació d'un servei professional es
requereix la disposició d'una asseguranga de responsabilitat civil per riscos professionals
per import no inferior a tres-cents mil euros (3oo.ooo,oo €), aportant el compromís de
renovació o prórroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
I'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrá complert pel licitador que inclogui en la seva oferta un
com promís vinculant de subscrípció, en cas de resultar adjudicatari, de l'asseguranqa
e
da , compromís que haurá de fer efectiu en el termini dels deu dies hábils que s'atorga
al Iici
or que la mesa de contractació proposa com a adludicatari del contracte per a la
presentació de la garantia definitiva ialtres documents,
Solv,éncia técnic-prof essional:

Considfrant que l'objecte de la prestació consisteix en els serveis de bar irestaurant que
cornpo,tten la manipulació d'aliments, es requereix formació en matéria d'higiene
allrriéntária: haver realitzat accions formatives adreqades als manipuladors d'aliments que
teirdeixen a assegurar el nivell de coneixements adequat en relació amb els requisits
d'higiene, els diferents agents ifactors que poden contaminar i/o alterar els aliments i les
repercussions de les seves actituds i comportaments en la salubritat dels aliments, per tal
de garantir que executen práctiques segures icorrectes.

I
\

V

Per a l'acreditació d'aquesta formació es presentará una declaració responsable, que
s'haurá d'acreditar documentalment en el termini dels deu dies hábils que s,atorga al
Iicitador que la mesa de contractació proposa com a adjudicatari del contracte per a Ia
presentació de la garantia definitiva ialtres documents.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors iempreses classificades del sector públic
acredita davant de tots els órgans de contractació del sector públic, segons el que s,hi
reflecteixi illevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d'aptitud de l,empresari
quant a la seva personalitat icapacitat d'obrar, representació, habilitació professional o

Av. Diputoció, I i 3 Tets. 93 8t Z t4 85
0BZ9ó PACS DEL pENEDÉS (Borcetono)
e-mo¡l
cs@dib
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empresarial, solvéncia económica ifinancera itécnica o professional, classificació ialtres
circumstáncies inscrites, així com la concurréncia o no- concurréncia de Ies prohibicions de
contractar que hi hagin de constar.

SULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

i/ *t{

g.r Condicions

prévies

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
i'egeixen la licitació, ila seva Presentació suPosa lacceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves cláusules o condicions, sense excepció
o reserva alguna.

Cada entitat licitadora no podrá presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donará lloc a la no admissió de totes
les propostes per ell subscrites.

s.2

Lloc i termini de presentació d'ofertes

Les proposicions es presentaran en el registre general de l'Aiuntament de Pacs del
Penedés en horari d'atenció al públic, en el termini de r5 dies naturals, comptats a partir
de l,endemá al de publicació de l,anunci de licitació en el Perfil de contractant. si l'últim dia
de presentació de sol.licituds fos inhábil, s'entendrá ampliat el termini fins a l'immediat dia
hábil següent.
Els licitadors han de presentar dins d'aquell

termini un escrit que s'ha de registrar en qué

necessáriament, ha de figurar,

-

Nom icognoms del licitador/a, teléfon de contacte, adreqa electrónica idomicili
complet a l'efecte d'aquesta subhasta.
per Ia concessió i
Que presenten la documentació per concórrer a la licitació
PACS'
CAFÉ
DE
EL
de
bar-restaurant
explotació

Aquest escrit ha d,anar acompanyat de tres sobres tancats, un sobre marcat amb la
lletra A iun altre amb la lletra B il'altre amb la c. L'escrit amb els sobres que I',han
d,acompanyar s,ha de presentar al registre d'entrada municipal. En cas de presentar-ho
de
en altre registre, així com si s'envia per correu, s'ha de remetre, en la mateixa data
Av. Dipuloció, I i3 Tels. 93 Bl7 l4 85
0879ó PACS DEL PENEDES (Borcelono)
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prese ta ció, mitjanqant mail a pacs@diba.cat, adjuntant comprovant del registre en el
que 'ha presentat la documentació. La documentació tramesa d'aquesta manera ha
d' iibar a l'Ajuntament dins dels 3 dies hábils següents a la data de justificació de la
S
a presentació o comunicació. Un cop transcorregut aquest termini sense rebre-la, es
n drá per no feta I'oferta i, en cap cas, será admesa.

Cada licitador/a només pot presentar una proposició (sobres A, B
aquest supósit implica l'exclusió de la Iicitació.

i C). lncórrer

en

No s'admet cap proposició presentada un cop transcorregut el termini máxim establert
en l'anunci.

ualment, no s'admetran ofertes presentades en la qualitat de cessió a tercers, ni
elles que no reuneixin els requisits establerts en aquesta cláusula o que no s'ajustin
als models dels annexos d'aquest plec.
a

La

w
lt

h
\

documentació presentada fora de termini no s'admetrá sota cap concepte.
a) SOBRE A - Documentació Administrativa
b) SOBRE B - Documentació dels criteris Ia ponderació dels quals depén d'un iudici
. de valor,
c ) so BRE C- Documentació dels criteris la ponderació dels quals és automática.

A

\3É(

\v

)
9.j. lnformació als licitadors
quan calgui sol'licitar la informació addicional o complementária a qué es refereix I'article
t38 de Ia LCSP, l'Administració contractant haurá de facilitar-la, almenys, sis dies abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es
presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d,aquella data. Aquesta
sol'licitud srefectuará al nombre de fax o a I'adrega de correu electrónic previst en I'anunci
de licitació.

9.4 Contingut de les proposicions

Av. Dipuioció, I I 3 Tels. 93 Bt7 t4 85
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Cada licitador no podrá presentar més d'una proposició, ia sigui individual o en unió
temporal amb altres. La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional de
la cláusules d'a quest plec idel plec de cláusules d'explotació, sense cap més excepció.
Ets

documents a incloure en cada sobre han de ser originals o cópies compulsades

'\
Sobre

/ilr: OOCUNN

TNTACIÓ ADM

I

N

I

STRATIVA

',,!
Aqueit sobre inclourá declaració responsable que s'ajustará al formulari adjunt (annex
I) a aquest PIec, que haurá de signar el licitador, ien la qual es posa de manifest

el

compliment dels requisits per a participar en el Iicitació.
L'órgan o mesa de contractació podran demanar als Iicitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius quan considerin que hi has dubtes raonables sobre la
vigéncia o fiabilitat de Ia declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del
procediment ien tot cas abans d'adludicar el contracte.

Les circumstáncies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar hauran de concórrer a la dat final de presentació d'ofertes i romandre en el
moment de la perfecció del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temPoral, cadascuna de les quals la
componen haurá d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, presentant totes i
cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓ relativa a¡s criteris avaluables
mitiansant iudici de valor.
Memória explicativa de gestió ifuncionament del bar. El servei ha de respectar les
obligacions establertes en aquest Plec ien el Ple de prescripcions técniques.

SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A
CR|TERIS AVALUABLES MITJANqANT LAPLICACIó DE FÓRMULES

Av. Diputoció, I i 3 Tels. 93 817 l4 85
0879ó PACS DEL PENEDÉS (Borcelono)
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En aquest sobre s'adjuntará el model que s'adjunta com a annex ll relatiu als criteris
d
dicació avaluables automáticament, que haurá de signar el licitador

Per a la valoració de les proposicions i Ia determinació de la millor oferta s'atendrá a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
cRrTERr S AVALUAB LES AUTOMATTCnn¡ EnT VALORAC tÓ 65

%

i experiéncia del personal adscrit:

- Per cada any d'experiéncia en el servei de bar restauració
- Utilització de productes de proximitat:
- Per cada proveidor de productes de proximitat

2,5 punts... fins a t5 punts.

5 punts...... Fins a t5 punts

- Aportació

d'equipament al servei: 5 punts per cada - Per petits electrodoméstics
(espremedora, liquadora, sandvitxera.... - Altres: mobiliarí, estris.........Fins a z5 punts
n

.

iment de residéncia al municipi (mínima t any d'antiguitat).......5 punts.
,al 'alqa del cánon. - Per cada 50€ de més: I punt Fins a 5 punts

l-3

,r

¡\t

Rr

quE

DEPÉN D',UN JUDtCt DE VALOR VALORACTÓ 35

%

c§

Memória explicativa de gestió ifuncionament del bar (máxim ro págines).( Fins a 35 punts)
de menús, plats, funcionament, gestió...)

Es valorará tant el servei de bar en si mateix (propostes
com Ia dinamització cultural de l'espai

Ponderació del criteri
concepte

ldoneitat

de Ia proposta en relació al

puntuació máxima
25 punts

funcionament del bar

ldonertat

de la proposta en relació a

la

to punts

dinamització cultural de l'espai

Av. Diputoc¡ó, I i 3 Tets. 93 Bt I 14 Bs
08796 PACS DEL pENEOÉS (aorcetono)
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Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es
rodueixi un empat en Ia puntuació atorgada a dues o més ofertes, srutilitzaran els
criteris per resoldre aquesta igualtat:
D'acord amb I'artícle 147.2 de la LCSP, ltempat entre diverses ofertes després de I'aplicació
dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrá mitjanqant ltaplicació per ordre dels
segü€nts criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació

.d'ofertel:,,\

'\
a) Mapr fiercentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió

social en Ia
cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de
treballadors fixos amb discapacitat en plantílla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les

" plantilla.de

empreses.

c) Major percentatge

de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.]

d) EI sorteig, en cas que I'aplicació

No s'admeten variants

CLAUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin una valors anormalment baixos s'ha de dur a
terme en funció dels límits i els parámetre objectius establerts a continuació,

licitadora es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi els dos criteris següents,
- euan el cánon que ofereix es superior en un z5% al tipus de licitació inicial.
- eue Ia puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adiudicació diferents del preu
sigui superior al 9o% de la puntuació total establerta en el plec de cláusules administratives

a) Si concorre una empresa

particulars.
b) Si concorren dos empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi els dos criteris següents,
- eue la puntuació que li correspongui en l'oferta econÓmica sigui superior en més d'un zo%
a la de l'altre oferta.
- eue la puntuació que li correspongui en Ia resta de criteris d'adjudicació diferents del preu

Av. Diputoció, I i 3 Tels. 93 817 14 85
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ui superior en més d'un 2oZ a la puntuació més baixa.

concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta
que compleixi els dos criteris següents:
- que la puntuació que li correspongui en l'oferta económica sigui superior en més d'un'to%
a la mitjana aritmética de Ies puntuacions de totes les ofertes económíques presentades.
- Que la puntuació que li corresponguí en la resta de criteris d'adludicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de Ia mitjana aritmética de les puntuacions de les ofertes ila
desviació mitjana d'aquestes puntuacions.
Si

er calcular Ia desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrá, per a cada oferta, el valor
lut de la diferéncia entre Ia seva puntuació ila mitjana aritmética de les puntuacions de
tot es ofertes. La desviació m itjana de les puntuacions es igual a la mitjana aritmét¡ca
a

d'aquests valors absoluts.

La Mesa de contractació será I'órgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar Ia documentació administrativa, iactuará conforme al previst en lart¡cle j26

(!csP).
composició será la següent,

La se

!#

@

o,

/.1 ' N\i

I

Montserrat Mascaró Gras, que actuará com a presidenta.
Cemma Vidal Carné, arquitecte municipal, com a vocal
a
Jordi Vives Puig, secretari-interventor de Ia Corporació, com a vocal.
Núria Martinez Toral, administrativa de la Corporació, com a secretária de
la Mesa.
a

¡

La Mesa de contractació es constituirá en acte intern el següent dia hábil després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions (sempre que sigui dimecres), a
les t4,3o hores, procedirá a I'obertura dels Sobres «A» i qualificará la documentació
admin¡strativa continguda en aquests.

Av. Diputoció, 1 i3 Tels. 93 8tZ l4 85
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fos necessari, la Mesa concedirá un termini no superior a tres dies naturals perqué el
Iicitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació

Si

resentada.
oste riorment, en acte públic que tindrá lloc a I'Ajuntament de Pacs del Penedés a les lo
e l5é dia hábil següent a comptar des de l'obertura de la documentació
tiva del sobre 1, la mesa donará compte dels Iicitadors admesos i els motius, en
ad MI
el seu ca s

els rebutjats.

acte només s'ha d'obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables
ament. Despr¿s de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol'licitará els
es técnics que consideri convenients, per a la valoració d'aquestes d'acord als criteris ia
esP onderacions establertes en aquest Plec; així mateíx s'ha de deixar constáncia documental
de totes les actuacions. Un cop acabat I'acte d'obertura dels sobres, les empreses licitadores
poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients,
Ena

AU

observacions que es recolliran en l'acta.

posteriorment en acte públic, que es podrá comunicar a les empreses licitadores per via
telemática o a través del perfil de contractant, Ia Mesa donará a conéixer Ia ponderació
assignada als criteris del sobre B ia continuació es procedirá a I'obertura dels sobre C'
A Ia vista de totes les valoracions la mesa de contractació remetrá a l'órgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes identificant l'oferta més
avantatiosa económicament.

La proposta d,adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora
proposada com a adjudicatária, ia que l'órgan de contractació podrá apartar-se'n sempre
que motivi la seva decisió. L'órgan competent tindrá, alternativament, la facultat de

declarar deserta la licitació quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible d'acord
amb els criteris que figurin en el plec.
Els actes d,exclusió de les empreses licitadores adoPtats
dels sobres B iC, seran susceptibles d'impugnació.

per en relació amb l'obertura

L'órgan de contractació requerirá al licitador que hagi presentat la millor oferta perqué,
dins-del termini de deu dies hábils, a comptar des del segÜent a aquell en qué hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits

Av. DlPuloció, I i 3 Tels.93 817 l4 85
0879ó PACS DEt PENEDES (Borcelono)
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evis a qué fa referéncia l'article r4o.r de la Llei glzol7, de 8 de novembre, de Contractes
el Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídíc espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell )o14l4lu9 i zot4lz4luE, de z6 de febrer de zor4, així com
de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromés a dedicar o adscriure a
I'execució del contracte conforme a Irarticle 76.2, id'haver constituit la garantia definitiva
que sigui procedent.
De no em plenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrá que

citador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import del 3 per cent del
pre
post base de Iicitació, IVA exclós, en concepte de penalitat, que es fará efectiu en
primer Iloc contra la garantia provisional, si s'hagués constitui't.
e

En el supósit assenyalat en el parágraf anterior, es procedirá a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes.
D'acord amb el que disposa l'article to7 de la LCSP, apartat 4 en relació als contractes de
concessió de serveis, el licitador que hagués presentat Ia millor oferta haurá d'acredítar la
constitució d'una garantia de 5oo,oo c, en qualsevol de les formes admeses en I'article ro8
de la LCSP. L'acreditació de la constitució de la garantia definítiva pel licitador que hagués
presentat la millor oferta s'haurá de fer en el mateix termini conferit per a la presentació
de Ia documentació prévia a I'adjudicació, i la falta de presentació en aquest termini tindrá
els mateixos efectes. Aquesta garantia respondrá per tots els conceptes inclosos en
i3a¡;ti(e tro de la LCSP. I no será retornada o cancel'lada fins que hagi finalitzat el contracte
inohi agin desperfectes per arranjar a cárrec del contractista

ll

LA

¡4c

NA. Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol.licitada, I'órgan de contractació haurá d'adjudicar el contracte
dins dels cinc dies hábils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrá declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

o la

L'adjudicació haurá de ser motivada es notificará als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de t5 dies.
El termini máxim per efectuar lradjudicació será de dos mesos a comptar des del primer
acte d'obertura de les proposícions.

c

Forma

Av. Diput ocro,

del Contracte

3 Tels.

17 1485
0879ó PACS DEL PENEDÉS (Borcetono)
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formalització del contracte en document administratiu srefectuará no més tard dels
ze dies hábils següents a aquell en qué es realitzi la notificació de I'adjudicació als
licitadors icandidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.

\\

actista podrá sol.licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
carrec s corresponents despeses.

r causes imputables a I'adiudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
ndicat se li exigirá I'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
concepte de penalitat, que es fará efectiu en primer lloc contra la garant¡a
en
,
e f initiva, si sthagués constitutt.

te

-

DIVUITENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte

S'estableixen les següent condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb el
que estableix l'article zoz de la LCSP:

-

De tipus relacionat amb l'objecte del contracte:

compliment de la normativa de seguretat alimentária en l'ámbit de la restauració ide
l'ámbit dels aliments i begudes.
b) El compliment de la normativa relativa a la venda, subministrament, consum i publicitat
dels productes de tabac.
c) El compliment de la normativa relativa a la venda de begudes alcohóliques, la seva venda,
la senyalització de les limitacions a la seva venda...

a)

EI

Ies disposicions sectorials en

-

De tipus mediambiental: el reciclat de productes i I'ús d'envasos

-

De tipus social: Ia utilització d'un llenguatge no sexista, en

reutilitzables'

compliment del principi

d'igualtat de tracte de dones i homes.

de

EI contractista té l'obligació de prestar el servei contractat amb subjecció estricta al
present plec de cláusulei económico-adm inistratives, al plec de prescripcions técniques ia

Av. DiPutoció, 1 i 3 Tels. 93 Bl7 l4 85
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la documentació complementária, Ia qual li será comunicada formalment

amb

rantia del seu dret a audiéncia prévia, si s'escau.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexes
el

que en formen part que puguin ser aplicables a l'execució del pactat no eximeix
contractista de l'obligació de complir-los.

.t Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, Ies següents:

a. El compliment de la proposta de I'adjudicatari en tot alló que hagi estat oblecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de cláusules administratives particulars en
relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de cláusules administratives particulars en
relació amb l'adscripció de mitjans personals imaterials a lrexecució del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat isalut previstes en la normativa vigent
ien el pla de seguretat isalut,
El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'lRPF, així com I'abonament
de les quotes corresponents a Ia Seguretat Social.
f. Com
amb les instruccions que rebi de l'Aluntament.
s Facilit l'accés a les instal.lacions per realitzar la inspecció icomprovar el compliment de
les
ions d'aquest plec.
Per cóntrolar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, |ajuntament
podrá requerir Ia següent informació:

justificatius

Els documents
dels pagaments salarials i a Ia seguretat social, així com dels
-realitzats
als subcontractistes.

lnforme especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
-obligacions
en matéria de seguretat i salut laboral,
indicant les incidéncies que s,hagin

produi't sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable municipal del contracte elaborará un informe sobre el compliment
d'aquesta justificació. En aquest informe es fará també expressa referéncia al compliment
de les obligacions indicades en aquesta cláusula en relació amb el personal que gestiona el
contracte.
Av. Diputoció, I i 3 Tels. 93BIZ t485
0879ó PACS DEL pENEDÉS (Borcelono)
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Sense aquest informe favorable no es donará curs al pagament de Ia factura corresponent

s'iniciará immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte,
ns sigui procedent.

rminide garantia
Es

fix a

termini de garantia a Ia finalització de la concessió del servei

.w
speses ex¡g¡bles al contractista

2

de compte del Contractista les despeses de I'anunci o anuncis de licitació iadiudicació,
si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que resultin
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma iquant¡a que aquestes assenyalin'

25.4. Obligacions relatives
autoritzacions

a la gestió de permisos, llicéncies

i

contractista estará obligat, tret que l'órgan de contractació decideixi gestionar-ho per si
iaixí I'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicéncies i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals ien Ies normes de qualsevol altre
organisme públic o privat que siguin necessáries per a I'inici, execució illiurament del
subm inistram ent, sol'licitant de I'Administració els documents que per a aixó siguin
El

mateix

necessaris.

Es

prohibeix a l,adjudicatari, canviar la titularitat del negoci, així com cedir-lo, subarrendar-

Io o traspassar-lo. Qualsevol supÓsit de transferéncia de titularitat o d'explotació de
l,establiment (parcial o total) dona lloc a la immediata revocació de I'autorització
municipal, ipérdua de la fianga, sense perjudici d'altres sancions que l'Ajuntament pogués
posar a l'ínfractor.
en

Conkactista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat

d'aquestes continuará el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedará subrogada

Av. Diputoció, 1 i3 Tels. 93 817 l4 85
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s iobligacions dimanants dtaquest, si es produeixen les condicions exigides en
I'arti
98 de la Llei 9lzot7, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

ene ls

o bligació del contractista comunicar fefaentment a IrAdministració qualsevol canvi que
cti Ia seva personalitat jurídica, suspenent-se el cómput dels terminis legalment previst
er a I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
cond icions de la subrogació.
É

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir I'entitat a Ia qual sratribueixi el
tract e les condicions de solvéncia necessáries, es resoldrá aquest, considerant-se a tots
els
es com un supósit de resolució per culpa del contractista.
Fins l'acabament del termini de vigéncia de l'autorització en cas de desestiment, renúncia
de la persona autoritzada, impossibilitat sobrevinguda de dita persona de dur a terme
l'activitat que es tracti, o revocació de l'autorització per qualsevol de les causes que en
poden donar lloc, es designará en substitució d'aquesta al licitador següent de la llista i així

successivament.

CLAUSULA

VINTIDOSENA,

Penalitats

per

lncompliment

del

concess¡onari

,/

íso

26.1 En el supósit que l'Ajuntament no opti per Ia resolució del contracte, s'imposaran al
contractista les següents penalitzacions, tot d'acord amb el que estableix I'article 264 de Ia
mpliments ipenalitats de carácter económic: Les
infraccions que es regulen en aquest títol no
i perludicis a I'Ajuntament, que aquest pugui exigir
escau, per via de constrenyiment.

lleus:
5ón les infraccions imputables al concessionari que suposen deficiéncies en el
desenvolupament normal de la prestació del servei peró que no nrafecten

desfavorablement la qualitat, la quantitat o el temps en Ia seva prestació, ni són degudes a
actuacions doloses, ni posen en perill persones o coses, ni redueixen la vida económica
dels components de les instal.lacions.
Aquest tipus d'infraccions se sancionen amb multes de fins a 50 euros per cada dia en qué
persisteix la infracció.
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s competent per imposar Ia multa I'alcalde, amb l'audiéncia prévia de |afectat,

ia

del técnic municipal del servei encarregat de la inspecció del servei concedit

Infraccions greus:
i:-l

Amb carácter general, es consideren infraccions greus:
a)

Les

inftccions en la prestació del servei que el pertorbin o I'alterin greument en el volum

Ia qr¿alffit sense arribar-ne a la paralització.
¡ u-ág(obeOiancia per part del concessionari de les disposicions de Ia corporació sobre Ia
,co¡'servació de les instal'lacions quan posi en perill la prestació del servei o Ia seguretat dels
tusuaris.

c) La resisténcia del concessionari a fer reformes preceptives ordenades per la corporació,
d) Les infraccions que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels
usuaris.
e) Les que escurcin la vida

útil de les instal'lacions o les obres o en menyscabin el valor

económic.
Qualsevol actuació directa del concessionari o mandatari que suposi un incompliment de
Ies obligacions derivades d'aquest plec o del Reglament d'obres, activitats iserveis dels ens

fl

Iocals.

g)La demora en el pagament del cánon del concessionari, en tres mesos com a mínim i sis
com a máxim.
h)La reincidéncia en infraccions lleus.

Aquest tipus d'infraccions se sanciona amb multes de fins a 15o euros per cada dia que
persisteixi la infracció.

Infraccions molt greus:
Són conseqüéncia d'actuacions doloses, comporten una realització deficient dels treballs
exigits pel servei i influeixen negativament en Ia vida útil de les obres o els components de
les instal.lacions, o en menyscaben el valor económic; també ho són les accions o

omissions culpables que ocasionen perill a persones o coses, així com perjudicis evidents
als usuaris.
En qualsevol cas, es consideren infraccions

molt greus les següents:

Av. DiPutoció, I i 3 Tels.93 817 l4 85
0879ó PACS DEL PENEDES (Borcelono)
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que provoquen pertorbacions reiterades o reincidents en elservei,
L
b) o prestar el servei de manera regular i continuada, Ilevat de causes de forsa major.
c) Ce dir l'explotació del servei a terceres persones.
No admetre els usuaris en el gaudiment del servei, en qualsevol dels régims que recull
aquest plec, quan aquells compleixin tots els requisits necessaris.
e) Reincidir en infraccions greus.
f) La demora en el pagament del cánon del concessionari per més de sis mesos.
g) Abandonar el servei.
Fer actuacions que motivin una nova intervenció del servei.

a)

Aqu
tipus drinfraccions se sancionen amb multes des de t5o c fins al máxim establert
per Ia normativa vigent en matéria de régim local, així com amb la resolució del contracte
de conformitat amb la regulació del títol següent.
Per compliment defectuós de la prestació, per l'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d'execució i/o per l'incompliment parcial de l'execució de les
prestacions definides al contracte, s'imposará una penalitat del ro% sobre el pressupost del
contracte que haurá de ser proporcional a la gravetat de l'incompliment.

acord amb el que estableix I'article 293 de la LCSP, si per causes alienes al
con
ri o bé de l'incompliment per part del mateix se'n derivés una pertorbació greu
del servet I o reparable per altres mitjans en el servei, el Consorci podrá acordar el segrest o
enct del mateix, prévia audiéncia del concessionari, iamb el contingut establert a
de la LCSP.

st* 26.2

b-

\\.
La resolució del contracte tindrá lloc en els supósits que s'assenyalen en aquest Plec i en
els fixats en els articles 211 i 294 de la Llei 9lzol7, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i sracordará per l'órgan de contractació, d'ofici o a instáncies del
contractista.
EIs

efectes de la resolució del contracte es regiran per l'establert en l,article 295 de la LCSP

Finalitzat el termini inicial de la concessió o bé de la prórroga, el servei revertirá a
l'Aiuntament i el concessionari haurá d'entregar les instal'lacions en l'estat de conservació
imanteniment adequats. un mes abans del termini de reversió, l'Ajuntament adoptará les

Av. Diputoció, I i 3 Tels. 93 Bt Z 14 85
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res convenients destinades a que I'entrega dels béns es verifiqui en les condicions
des

Contracte

A

En lracord d'adjudicació del contracte es designará un técnic municipal responsable de
l'execució del contracte, amb lesfuncions que es preveuen en I'article 6z de Ia Llei 9lzot7,
de 8 de nevembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
l

"-' . ; ','
Realltzar el seguiment material de lexecució del contracte, per constata que el
-contractista
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el

contracte.
Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en matéria social, fiscal i
-mediambiental,
i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment
de les obligacions establertes en el contracte suposin I'aportació de documentació o la
realització de trámits de tipus administratiu.
Promoure les reunions que resultin necessáries a fi de solucionar qualsevol incident que
-sorgeixi
en I'execució de lrobjecte del contracte, sense perjudici de Ia seva resolució per
l'órgan de contractació pel procediment contradictori que estableix Iarticle 97 del
Reglament General de la LIei de Contractes de les Administracions Públiques.
Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar lrefectiu compliment del
-contracte
en els termes pactats, que seran immedíatament executives quan puguin afectar
Ia seguretat de les persones o quan la demora en Ia seva aplicació pugui implicar que cas de
mostrar Ia seva disconformitat I'adjudicatari, resoldrá sobre la mesura a adoptar lórgan de
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir'
la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Proposar
Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
-I'execució del contracte.

itractament

2e.1

Confidencialitat

Lrempresa adjudicatária (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis drintegritat i confidencialitat han de tractar les dades personals
als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la
protecció .oñtr. el tractament no autoritzat o il'lícit i contra Ia seva pérdua, destrucció o
dany accidental, mitjanqant I'aplicació de mesures técniques o organitzatives apropiades
de conformitat amb lo establecido en la Llei Orgánica de Protecció de Dades de Carácter
personal
el Reglament zot6l679 relatiu a la protecció de les personesfísiques pel que

ien

I i3
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament
I de protecció de dades).

esta obligació és complementária dels deures de secret professional i subsistirá encara
dades
(Ajuntament).

que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les

2s.2 Tr

actament de Dades

mpliment del que es disposa en Ia LIeí Orgánica de Protecció de Dades de Carácter
nal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats
de qué les dades de carácter personals que, si escau, siguin recollits a través de la
presentació de la seva oferta i altra documentació necessáría per procedir a Ia
contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb Ia finalitat de garantir lfadequat
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
Pe

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les
següents dades:

Ajuntament de Pacs del Penedés

Responsable
Princípal

6r§'

Legitimaci

)

'Destinatarís

fa
Drets

Cestió i tramítació dels contractes del sector públic

Compliment d'obligacions contractual
No s'han previst cessions més enllá de les previstes per Ia llei.
No s'ha previst cap transferéncia ínternacional de
Ies dades subminístrades
Es poden exercir els drets d'accés, rectífícació, supressió i
portabilitat de Ies seves dades Í Ia limitació o oposíció al seu

tractament a través del correu: pacs@díba.cat

Aquest contracte té carácter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes í
extinció es regirá per I'establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, será d'aplícació la
Lleiglzo't7, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
I'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell zot4l4lUE
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14l24lUE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817i2oo9, de 8 de maig, pel qual es
olupa parcialment la Llei )ol2oo7, de 3o d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
ial decret 1098/2oo1, de tz d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament Ceneral de la
Contractes de Ies Administracions Públiques iestigui vigent després de I'entrada en
Reial decret 817/2oo9;
pl

e

t9

ment s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'aixó,
de dret privat.

re I urisdiccional Contenciós-Adm inistratiu será el competent per resoldre les
controvérsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en lrarticle 27.1 Llei 9lzo17, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

t/
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AN

1

Declaracíó Responsable

'rEn /

na

, amb DNI /
En

otari de

qualitat
D.

NIF
de

/ o document
,

núm.

, en nom

,

propi/ en representació de I'empresa
segons escriptura pública autoritzada pel
en data
iamb número de protocol

núm. , domiciliada a
persona de contacte

, CIF

electrónic
, teléfon núm.
concessió i explotació del bar-restaurant

Opta a Ia

carrer

, adreqa de correu
contractació relativa a Ia

EL CAFE DE PACS i

DECLARA RESPONSABLEM ENT:

- Que I'entitat que presenta té capacítat jurídica i d'obrar suficient i que compleix amb la
solvéncia requerida i que no es troba compresa en cap de les circumstáncies de prohibició
per contractar establertes en I'article 7t de Ia Llei 9lzot7, de 8 de novembre, de contractes del
Públic.
i obligacions exigides per Ia normativa vigent per a
ent legal; que compleix les obligacions legals en
de prevenció de riscos laborals.
,..,',Ñ

ligada, está integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al z%, o que s'ha adoptat alguna de les mesures
alternatives prevístes en l'article z del Reial decret 364l2ooj, de 8 d,abril.

o vinculades es comprometen a complir
rigorosament Ia legislació tributária, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no
fer operacions financeres contráries a Ia normativa tributária en paisos que no tinguin
normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió
Que l'empresa, llurs empreses filials

Europea.
- Que Ia ínformació i documents aportats en

tots els sobres són de contingut absolutament

cert.
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a

com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en Ia representació
b la qual actuo, per comparéixer i signar aquesta declaració ila resta de
m entació requerida per contractar, inclosa I'oferta económica.

lperq

consti, signo aquesta declaració responsable.

a)

..)

-!"1{>
(Signatura)
ANNEX rr(SOBRE C)
MODEL D,OFERTA ECONÓMICA RELATIVA

A

CRITERIS

AVALUABLES

MTTJANqANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES
EUla Sr./Sra.........
a ......................

'. amb residéncia
carrer.........."'........'......"".núm ero"'........., i amb
N 1F.................., declaro que, assabentat/ada de les condicions iels requisits que s'exigeixen
per poder ser adjudicatari/ária del contracte de concessió i explotació del CAFÉ DE PACS,
em comprometo (en nom propi / en nom i rePresentació de l'empresa) a executarJo amb
estricta subiecció als requisits icondicions estipulats, presentant les següent oferta de
millores:

al

. OFERTA RELATIVA A ALTRES CRITERTS DE VALORACIÓ

AUTOMATICA
1.

quAltFrcAClÓ I EXPERIÉNCIA DEL PERSONAL ADSCRIT

- Experiéncia en el servei de bar/restauració ......
- Formació següent relacionada amb la prestació del servei:

...... anys
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o
o

-

UTILITZACIÓ DE PRODUCTES DE PROXIMITAT
Relació de proveidors de productes de proximitat:

o
o
APORTACIÓ D'EqUIPAMENTS AL SERVEI
e lació d'equipaments que s'aportaran al servei (a més de l'equipament mínim exigit en la

sol éncia):
o

4. EMPADRONAMENTA

PACS DEL PENEDES

[ ]sl
5.

[]no

ORA A L,ALCA DEL CANON

- Millo

del cánon: lncrem ent de .......c cada mensual¡tat. (en cas d'oferir-se, mínim 5oe o
m ú¡ri pl de 5oe cada mes)

I
é consti, signo aquesta oferta. (lloc i data)
Signatura"

L,ALCALDE55A,

Montserrat Mascaró Cras.
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LEC DE PRESCRTPCTONS TÉCUIqUES PARTICULARS qUE HAN DE REGIR
LA CONCESSTó r EXPLOTACIó DEL BAR-RESTAURANT (EL CAFE DE PACS)

l¡rí*rant

MITJAN
^§

PROCEDIMENT OBERT.

JUSTIFICACIó DE LA CONCESSIó

*f
L'Ajuntament de Pacs del Penedés, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió dels
recursos, ofereix mitjangant procediment obert Ia explotació del bar-restaurant (f L CAFE DE
PACS), d'acord amb les condicions i els criteris de valoració que s'especifiquen en el plec
administratiu.

fr4gg

SEGONA.- FTNANqAMENT DE LES INVERSIONS NECESSARIES

L'Ajuntament proporcionará les instal.lacions de I'establiment, en els condicions que es
troben actualment, sent a cárrec del concessionari les inversions necessáries d'adequació, si
s'escau, i per tal d'adquirir el mobiliari, la maquinária i demés estris que manquen per al
correcte funcionament del servei, a mes de les existents munícipals segons relació de l'annex
ll.

TERCERA.- OBLIGACIONS DE L, ADJUDICATARI

Complir els horaris mínims d'obertura de les instal'lacions, establerts en la cláusula
i ampliar-los a requeriment de l'Ajuntament si és necessari per a les
pel propi Ajuntament o les entitats que utilitzen les instal'lacions. En
programades
activitats
informará al concessionari amb una antelació mínima de dues
I'Ajuntament
aquests casos,
lesurgéncies.
feta
de
setmanes, a excepció

t

SETENA d'aquest plec,

Contractar el personal necessari i amb professionalitat per a l'explotació del barrestaurant, i complir totes les normatives labora, de Seguretat Social, Prevenció de Riscos
Laborals, seguretat i higiene en el treball i altres relacionades, que seran de compte del
amb
concessionari. Es fa constar que aquest personal no restará en una relació de dependéncia
I'Ajuntament i en cap cas será subrogat per aquest.

2

i facilitar
Complir els compromisos adquirits amb l'Aiuntament inclosos en Ia concessió,
un máxim nivell de coordinació amb els serveis indicades perl'Ajuntament.

3
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etllar per a la bona convivéncia entre les entitats usuáries i altres possibles usuaris / ies
instal.lacions municipals.
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4

del

Realitzar un mínim d'inversions de millores d'adequació (que no inclou el manteniment
ual ni les reparacions de les instal.lacions), pactades amb l'Ajuntament.

5

Anirá al seu cárrec [a instal'lació de terminal TPV o caixa registradora, ialtra maquinária
omplementária, i el seu manteniment.
L'adjudicatari estará obligat a prestar al servei durant el termini que duri el contracte i
ant ir en tot moment les instal.lacions del bar en un óptim nivell d'ordre, funcionament i
net eJa, rnc lós l'espai de vestíbul i/o terrassa que utilitzi per a la ubicació de taules i cadires,
efectuant tasques preventives i correctives:

.

.

Conservar les instal.lacions en perfecte estat (vigiláncia, neteja, etc.) idestinarJes a
l'ús pactat, itornaries a la finalització del contracte en les mateixes condicions d'ús que les va
rebre. A la seva finalització revertiran a l'Aiuntament les obres iinstal.lacions fixes del local que
hagi pogut realitzar l'adjudicatari i que hagin estat indispensables per Ia realització del servei i
sempre que hagin estat supervisades per l'Ajuntament. L'Ajuntament tindrá dret d'adquisició
.preferent de les instal.lacions imaquináries no fixes, sempre que es trobin en bon estat de
conservá¿ió (prévia taxació pericial conjunta.

,\'
fLines de manteniment de l'establiment iel seu magatzem (electricitat, fusteria,
pirlfura i paldta, com per exemple canviar endolls, fluorescents, interruptors, arreglar panys de
.1'les
portes, aixetes, etc.). Totes les despeses de manteniment i conservació, consums i de
:-.riiáterial no inventariables hauran de ser assumits pel concessionari, inclosos els costos de
manteniment de la campana extractora. Cuidar del bon ordre dels serveis i de les instal'lacions
concedides.

8

Subscriure una pólissa d'asseguranqa multirisc (contingut, continent, pólissa

drasseguranqa de responsabilitat civil pels danys a tercers per valor mínim de Soo.ooo
e) que cobreixi el període del contracte.

9

Admetre al gaudi del servei a tota persona que compleixi les normes establertes,
respectant el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, raqa, sexe,etc.

10

No alienar ni gravar els bens de l'Aiuntament, comprometent-se a deixar-los lliures i vacus
l'Aiuntament, un cop finalitzi el contracte, reconeixent a aquest Ia potestat per a
acordar i executar per sí, el llangament.
a disposició de

11

El contracte no podrá ser cedit ni traspassat a tercers, havent d'exercir I'adludicatari el
servei i I'explotació de Ies instal.lacions per se.

rz Els comptadors de llum i aigua estan instal.lats individualment a l'espai de l'establiment,
el concessionari haurá d'assumir el cost d'aquests subministraments. La titularitat d,aquests
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dors será sempre municipal, peró el concessionari seria l'encarregat de dur a terme les
corresponents amb les diferents companyies de serveis per tal que la facturació
subministres es realitzi amb les seves dades fiscals i el cárrec dels mateixos s'adreci a
d' aqu
un comp te corrent del concessionari
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QUARTA.- DRETS DE L'ADJUDICATARI
La pérsona adjudicatária

tindrá els drets reconeguts per l'ordenament jurídic i en particular.

a)

L'ús de Ia superfície autoritzada per dur a terme l'explotació de l'activitat adjudicada.

b)

A l'explotació de l'activitat comercial adiudicada al seu risc

iventura.

crNquENA.- oBLTGACIONS DE L'AJUNTAMENT

A)
B

Posar a disposició de I'adludicatari les instal'lacions i bens corresponents.

)

Atorgar

a

l'adjudicatari

la protecció

adequada perqué pugui prestar

el servei

degudament.

SISENA.

-

ESPAIS DE L,ESTABLIMENT

Els espais de

l'establiment són els segÜents:

Bar-cuina

Magatzem bar
Terrassa per instal.lar-hi taules/cadires

En conseqüéncia haurá de mantenir totes les instal'lacions en perfecte estat d'higiene
neteja.

i

SETENA.- HORARIS D'OBERTURA
i
La instal.lació obrirá al públic de les 8.oo del matí fins les zz.oo hores els dies laborables
festius
no
dies
Els
idiumenges'
(laborables
ifestius)
els
dissabtes
festius ide 8.oo a o.oo
podrá obrir fins les oo.oo hores i els festius o vigilies fins les ot'oo hores'

i3 Tels. 93817 14 85 Fox.93 817 07 37
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servei
realitzará durant tot l'any. Es podrá tancar I't de gener i z5 de desembre, i un dia a
la set na per descans setmanal (excepte dissabtes, diumenges, festius, dies de festa
maj
eleccions i altres actes social de carácter popular). En cas de festa o esdeveniment
IM rtant cal demanar permís d'ampliació d'horari.
El

ITENA.- PERSONAL DE LA INSTAL.LACIO

necessari que I'establiment compti amb el personal necessari per a la seva atenció.

NOV

A.

9.1

Cánon municipal.

-

CONDTCTONS ECONÓMrquES

D'acord amb l'estudi d'equilibri económic (annex lll), que mostra que I'explotació de
l'establiment produeix beneficis, el concessionari aportará a l'ajuntament el cánon al que
s'hagi compromés en la proposta presentada, un cop aquest hagivengut i dins dels 1o primers
dies del següent mes.

9.2

Tarifes,

El c oricl\sionuri tindrá llibertat en els preus dels serveis que s'ofereixin als usuaris si bé
hau ran d( ber similars a establiments de les rodalies de característiques semblants.
,1, ii

9.)

Explotació del servei:

El servei es

9.1.1
9,4

retribueix pels conceptes següents:

lmport obtingut directament dels clients de les consumicions que efectuin.

Justificació económica anual

L'aiuntament podrá exigir al contractista Ia presentació de l'estat de comptes anual, la
confecció del qual anirá al seu cárrec, abans del zo de febrer de l,any següent ique haurá
d'incloure, com a mínim, els elements següents:

9.4.1

EIs

balanqos

9.4.2

Els

comptes d'ingressos i despeses
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9.4

ji

Memória i relació concreta de despeses en manten¡ments
Pta de les assegurances

9.4.5

Comprovants despeses Seguretat Social i Hisenda personal

g.4.6

Memória i relació concreta d'inversions en immobilitzat fora delmanteniment.

Cas que l'organització adjudicatária sigui una entitat cultural, l'ajuntament Ii exigirá la
mateixa documentació exigida per la Generalitat (memória anual, liquidació de comptes,
pressupost de l'exercici), a part dels documents comptables pertinents ingressos, despeses i
memória de l'explotació.
L'Aiuntament podrá requerir en tot moment qualsevol informació complementária per
realitzar el control de la explotació realitzada.

ANNEX

I.

RELACIÓ D,INSTAL.LACIONS

Els locals que són inclosos en la concessió són els següents:

-

Local bar.

Magatzem.
Terrassa.

ANNEX il. RELACIÓ DE MOBILIARI, MAqUINARIA IESTRIS
Els béns mobles inclosos en Ia concessió són els següents:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

8 TAULES

3o CADIRES

6TAMBORETS
5 PRESTATGES CUINA
T PLAFONS DE SURO PER ANUNCIS
T BOTELLERS

r CUINA COMPLERTA l4 BoMBONES
2 APARELLS AIRE ACONDICIONAT
l ANTENATV
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NtF P-0815300-l

fT

LA FIAMBRE
FICADOR

I

r

F

COMBI INOX NO FROS JOC 3511.

z BOTELLERO EFFICOLD GRB íoo IM.
r ARCON SONTEC PRO z78LTS CHzgoT.

r LAVAVASOS 4oX4o C/ BOMB C/ DOSIF.
r FREID 8L MPRO HDFroS/GDF3oo8

ANNEX III. MODEL D,ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER.

Tenint en compte Ia població i la demanda actual s'estima una rendibilitat de Ia concessió en
3.9jo.-€ d'acord amb el següent análisí.
BAR

DESPESES

'o,

DE PACS

Cost
Apartat.

Cost Total

¡-1 , ¡gl
DESPESA CORRENT

Cost Anual

1. Canon:7.26o,oo.-c
2. Aigua:1.2oo,oo.-€

3. Electricitat: 5.'16o,-e
4. Assegurances: 5oo,oo.-€
5. Alarma:45o,oo.-€
6. Sous í salaris: r6.8oo,oo.-e
7. Compra begudes i altres: 7.ooo,oo.-€
B. Manteniment:5oo,oo.-e
9. Altres: ioo,oo.-€
INGRESSOS

43.

anual

anual
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CS DEL

1.

2.
3.

PENEDÉS

r5300-l
infusions 9o e/set
o c/set
scos varis 6oe/set
too e/set
Entrepans 2oo €/set
Menús (12 €): j6o €/set

5.
6.
7. Altres 12o €/set
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