PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES
PISCINES MUNICIPALS, PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2019.

CLÀUSULA PRIMERA.- Objecte i qualificació.
L’Objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de les piscines municipals per a la
temporada d’estiu 2019. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial
l’article 25.1.b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Codificació segons nomenclatura CPV 2008 (Reglament CE 213 de les Comissió): 55410000-7
Servei de gestió de bar.
CLÀUSULA SEGONA.- Procediment de selecció i adjudicació.
La forma d’adjudicació de contracte per a l’explotació del servei de bar de les piscines municipals
per a la temporada d’estiu 2019 serà el procediment obert, en què tota persona interessada pot
presentar una proposició, i s’exclou tota negociació dels termes del contracte, de conformitat amb
l’article 156 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb
l’article 145 de la Llei de Contractes del Sector públic i amb la clàusula desena d’aquest plec.
CLÀUSULA TERCERA.- Perfil del contractant.
Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual,
i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el
perfil del contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=10992273.
CLÀUSULA QUARTA.- Import del cànon.
Per l’adjudicació del servei de bar de les piscines municipals es determina un cànon mínim de
300,00 euros (IVA exclòs) a favor de l’Ajuntament.
No obstant, el cànon a abonar per part de l’adjudicatari quedarà fixat definitivament d’acord amb
l’oferta formulada per qui resulti adjudicatària, atès que el cànon inicial serà millorable a l’alça pels
licitadors.
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Aquest cànon s’haurà d’ingressar en dues vegades, el 35,00% a la signatura del contracte i el
65,00% restant com a màxim el dia 12 de juliol de 2019. L’incompliment d’aquest segon pagament
comportarà la rescissió del contracte, amb la pèrdua de la fiança dipositada.
L’explotació del bar de les piscines municipals anirà a risc i ventura de l’adjudicatari. Atesa la
naturalesa del contracte, la retribució del contractista vindrà donada pels ingressos que obtingui
amb l’explotació del bar de les piscines municipals. Es determina expressament la impossibilitat de
rebre cap mena de subvenció o compensació econòmica per pèrdues en l’explotació del servei de
bar.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte.
La durada del contracte serà des del dia 21 de juny de 2019 fins a 1 de setembre de 2019.
Aquest horari podrà finalitzar, previ acord de l’adjudicatari amb l’Ajuntament i en funció del temps
que faci, uns dies abans o després de l’1 de setembre de 2019.

CLÀUSULA SISENA. Necessitats, horari del bar i serveis a prestar.
L’objecte del contracte és la gestió íntegra del bar de les piscines municipals d’Alfarràs.

Els serveis a prestar amb caràcter obligatori són els següents:

Servei de cafeteria i de begudes.

Servei d’entrepans.

Tenir cura del bon ordre del servei.

Prendre les mesures sanitàries establertes en la legislació vigent par a les
explotacions d’aquest tipus. No està permès l’ús de gots i envasos de vidre.

L’adjudicatari s’obliga a conservar les instal·lacions en perfecte estat de
manteniment, neteja i higiene, del local i del seu entorn.

L’ús directe i personal de les instal·lacions per l’adjudicatari i, com a molt, pels seus
familiars i treballadors.

Tenir cura de les instal·lacions. Neteja del recinte des de l’entrada principal: inclou la
pista poliesportiva i el frontó, el bar i el sòl públic ocupat pel servei de bar, els
vestuaris i els banys, papereres i neteja en general de tota la zona amb gespa, jardí i
paviment, també de les dutxes existents en l’esmentada zona, així com la barbacoa.

Neteja diària de la zona pícnic, especialment taules i cadires.

Neteja diària i buidatge de papereres de la zona ludico esportiva

Neteja dels vestidors i serveis sanitaris (lavabos, dutxes, etc...) la qual s’efectuarà
diàriament i sempre abans de l’obertura de les piscines.
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L’horari d’obertura del bar coincidirà amb el d’obertura al públic de les piscines i, per tant, serà de
les 11:00 hores fins a les 20:00 hores.

Ajuntament d'Alfarràs



Haurà de fer ús de diners en efectiu.
És imprescindible que l’adjudicatari tingui un tracte correcte amb els usuaris de la
piscina, del bar i del personal que hi treballi. No és competència de l’adjudicatari
exercir el dret d’admissió a les piscines municipals, com tampoc donar indicacions
als usuaris de les piscines sobre l’ús de les mateixes, ni al personal que hi treballi.

L’adjudicatari no podrà celebrar actes que no hagin estat autoritzats expressament per
l’Ajuntament.
S’exclou expressament del servei a prestar per part de l’adjudicatari les tasques següents:





Fer-se càrrec de la gestió de les entrades al recinte de les piscines municipals.
Anàlisi i manteniment de les aigües de la piscina i de les depuradores.
Tallar i regar la gespa.
L’ús de la barbacoa no és ni d’ús d’exclusiu ni preferent per part de l’adjudicatari.

CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l’aptitud per contractar.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres
de la Unió Europea, per a la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de
l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en
els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el
domicili de l’empresa.
d) Pel que fa a les persones físiques, mitjançant el Document Nacional d’Identitat o fotocòpia
autenticada (en el cas de que no s’actuï en nom propi, poder notarial acreditatiu de la representació
de l’oferidor, degudament validat).
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1. La capacitat d’obrar dels licitadors s’acreditarà:

Ajuntament d'Alfarràs
2. La prohibició de contractar dels empresaris s’acreditarà mitjançant una declaració jurada i
responsable de no trobar-se comprès en cap dels casos d’incapacitat o incompatibilitat
assenyalats en la legislació vigent; de no estar incurs en una prohibició per contractar de
les recollides en l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contracte del Sector Públic; i d’estar al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.- La solvència tècnica dels licitadors.
De conformitat amb l’article 11.5 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contracte del Sector Públic, aquest contracte pot estar exempt
d’acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i de l’acreditació de la solvència tècnica
i professional atès que el valor estimat del contracte no excedeix de 35.000,00 €.
No obstant l’exposat, per garantir una millor prestació del servei de bar es requereix als licitadors
que acreditin un mínim de solvència tècnica o professional:





Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa al de
l’objecte del contracte, en el curs dels últims tres anys.
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució de la prestació, adjuntant documentació acreditativa del mateix.
S’acreditarà amb la presentació del carnet de manipulador d’aliments de la persona
responsable del servei de bar.
Certificat de delictes sexuals.

1.- Estan facultades per participar en la present licitació les empreses que estiguin al corrent de les
obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alfarràs així com
amb les de la Seguretat Social.
2.- Les empreses participant han d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si
s’escau.
3.- Disposar o compromís d’estar donat d’alta al règim d’autònoms cas de resultar adjudicatari del
contracte.
4.- Disposar o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa d’assegurança que
tingui les següents cobertures:
a.) El risc de la responsabilitat civil pels danys i/o perjudicis que es puguin produir com a
conseqüència de la prestació del servei, per una quantia mínim de 600.000 euros,
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3.- La solvència econòmica i financera
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incloent la responsabilitat civil per intoxicacions amb un límit per víctima de 300.000
euros.
b.) Les garanties necessàries del contingut de l’establiment tals com incendi, robatori,
explosió, danys per aigua, avaria de maquinària i equips electrònics, etc..
5.-Les empreses han de disposar, efectivament dels mitjans humans i materials necessaris per a la
correcta execució del contracte.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa.
Les ofertes es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs (avinguda Catalunya,
núm. 16, 25120, Alfarràs) en horari d’atenció al públic, (fins a les 14.00 h), en el termini de 15 dies
naturals comptador a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al perfil del
contractant. Se’n farà també difusió a través de la ràdio municipal i per pregons. Si el darrer dia fos
dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
Les ofertes es podran presentar en qualsevol dels indrets establerts en la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu comú de les Administracions públiques.

L’acreditació de la recepció de l’esmentat correu electrònic s’efectuarà mitjançant diligència estesa
per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà
admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de
finalització del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts 10 dies
següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. Els
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els requisits
establerts a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Les persones licitadores estaran obligades a mantenir la seva proposta durant el termini de tres
mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions.
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds subscrites pel
licitador.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada pel licitador de les clàusules
d’aquest plec.
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Quan les ofertes s’enviïn per correu, el licitador ha de justificar la data d’imposició de l’enviament
en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant correu
electrònic a l’adreça secretaria@ajuntamentalfarras.cat en el mateix dia, consignant-se el número
de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.

Ajuntament d'Alfarràs

La documentació presentada quedarà a disposició de les persones licitadores que no hagin resultat
adjudicatàries un cop transcorregut el termini de tres mesos des de la formalització del contacte,
sempre que no s’hagi interposat cap recurs. La documentació que no sigui recollida per les
licitadores en el termini dels dos mesos següents podrà ser destruïda per l’Ajuntament d’Alfarràs
sense necessitat de cap altra notificació.
FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.- Les proposicions per participar en
la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del
domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda
«Proposició per participar en la licitació de la contractació del servei de bar de les piscines
municipals d’Alfarràs, any 2019». La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa
— Sobre «B»: Documentació tècnica
— Sobre «C»: Oferta econòmica
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord amb la
legislació en vigor.
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels
mateixos:

SOBRE «A»

a) Documents que acrediten la personalitat del licitador: pel que fa a les persones físiques:
document nacional d’identitat, passaport, número d’identitat d’estranger, o document
anàleg (fotocòpia autenticada); pel que fa a les persones jurídiques: caldrà atendre’s a allò
disposat en la clàusula setena.
b) Documents que acrediten la representació (només en el cas que no s’actuï en nom propi):
els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del
poder de representació, validat per la Secretaria Intervenció de la Corporació; si el
licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible legalment; igualment la persona amb poder validat a efectes de
representació, ha d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni
notarial del seu document nacional d’identitat.
c) Declaració responsable de no trobar-se comprès en cap dels casos d’incapacitat o
incompatibilitat assenyalats en la legislació vigent; de no estar incurs en una prohibició
per contractar de les recollides en l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic; i
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
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d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans
de l’adjudicació, per l’empresari que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, de conformitat amb la clàusula setena d’aquest plec.
e) Una adreça de correu electrònic on efectuar les comunicacions de tràmit.
f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles incidències que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que
pugui correspondre al licitador.

SOBRE «B»
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

-

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat en aquest ple.

-

Oferta de menús/productes per entitats i col·lectius

-

Pla de Dinamització de l’espai, que contingui una planificació d’activitats per dinamitzar
les piscines, com pugui ser la proposta d’activitats infantils, o altres.
Les activitats proposades que ni siguin d’interès municipals no es puntuaran. El Pla de
dinamització de l’espai haurà d’estar desglossat i detallat amb les activitats que ofereixi el
licitador per atreure el públic i potenciar l’ús respectuós i adequat del recinte de les
piscines. Es valorarà el caràcter de l’activitat proposada.

SOBRE «C»
OFERTA ECONÒMICA

a) Proposició econòmica. Es presentarà conforme al model següent:
«En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, ( o bé, En/Na
_________________________, amb domicili als efectes de notificacions a _____________, c/
____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________ en representació de
___________________, amb CIF/DNI n.º ___________,) assabentat de l’expedient per a la
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El sobre contindrà una memòria tècnica amb el Projecte d’explotació del servei, degudament
signada pel licitador, que contindrà i explicitarà de la manera més concretar i clara, les
característiques i el sistema d’organització del servei, com a mínim, en els següents aspectes:

Ajuntament d'Alfarràs
contractació del servei per a l’explotació del bar de les piscines municipals d’Alfarràs per a la
temporada d’estiu 2019 per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte i l’accepto
íntegrament, participo en la licitació i em comprometo al pagament del cànon previst en la clàusula
quarta per un import de _______ (IVA exclòs) (en números i lletres; cal incloure l’import de la
suma total de l’oferta [300,00 euros + millora de l’oferta]).
____________, ___ de/d’ ________ de 2019.
Signatura del licitador,
Signatura: _________________».

CLÀUSULA NOVENA. Garantia provisional
No es demana garantia provisional.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació. De conformitat amb el següent detall:
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran per aplicació de la següent fórmula: a
la proposta d’oferta econòmica més elevada se li atorgarà la puntuació màxima: 8 punts. La
puntuació de la resta d’ofertes resultarà de l’aplicació de la següent fórmula proporcional:
puntuació = oferta econòmica proposada x 8 / proposta d’oferta econòmica més elevada.
B. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: el projecte d’explotació del
servei es valorarà fins a un màxim de 2 punts. Es valoraran els següents aspectes del projecte
d’explotació del servei: suggeriments, que suposin una millor qualitat del servei, ajustats a la
normativa vigent.

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de contractació.
La mesa de contractació, d’acord amb allò establert a l’article 326 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i
actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre
vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi l’òrgan de contractació
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CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació.

Ajuntament d'Alfarràs
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres
electes d’aquesta.
Conformen la Mesa de contractació els membres següents:
 Il·lm. Sr. Kleber Esteve Ramells, Alcalde, que actuarà com a President de la mesa, o
persona en qui delegui.
 Sr. Carlos Gràcia Folguera, Regidor de l’Ajuntament o persona en qui delegui, vocal
de la Mesa
 Sra Lidia Cabrero Abad, Secretaria Interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs, Vocal de
la mesa.
 Sra. Mari Carmen Grau Santamaria, funcionària de l’Ajuntament d’Alfarràs,
Secretària de la mesa.

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració.
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les prerrogatives
següents:
a)
b)
c)
d)

Interpretació del contracte.
Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
Modificació del contracte per raons d’interès públic.
Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

a) La fiscalització de l’execució del contracte, i a aquests efectes, podrà dur a terme totes les
inspeccions i controls sobre els serveis que cregui oportunes i donar a l’adjudicatari les
ordres i instruccions necessàries per mantenir o restablir l’adequada prestació dels serveis.
b) L’Ajuntament podrà imposar al contractista les correccions pertinents per raó d eles
infraccions comeses per aquest.
c) Gaudirà igualment l’Ajuntament de qualsevol altre prerrogativa que en el seu favor
estableixi la normativa vigent.
d) Intervenir el servei en els casos en què no el presti o no el pugui prestar la concessionària
per circumstàncies que li siguin o no imputables.
e) Imposar a la concessionària les penalitats pertinents per raó de les infraccions que hagi
comès en la prestació del servei.
f) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament.
En tot cas es concedirà audiència al contractista i se seguiran els tràmits que preveu l’article 191 de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions.
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Amb caràcter general, l’Ajuntament d’Alfarràs, té les següents potestats:

Ajuntament d'Alfarràs
L’obertura de les proposicions s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes comptador des de la
data de finalització del termini per presentar les ofertes. La mesa de contractació, a convocatòria de
la seva Presidència, que serà comunicada als licitadors interessats mitjançant correu electrònic,
procedirà a l’obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en
aquests sobres. La mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
presentada.
Posteriorment, es procedirà a l’obertura i examen dels sobres «C», que contenen els criteris la
ponderació dels quals depenen d’un judici de valor. Després de la lectura de les diferents
proposicions, la mesa sol·licitarà, si ho considera convenient atès la complexitat o el volum de les
ofertes, els informes tècnics que consideri adients, per a la valoració d’aquestes d’acord amb els
criteris i les ponderacions establertes en aquest plec.

CLÀUSULA CATORZENA. Proposta d’adjudicació.
Reunida novament la mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als
criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres «B».
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor (Sobre «C») i
dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la mesa de contractació proposarà
a l’adjudicatari del contracte.







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-ne de
forma directa l’acreditació.
De disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, en el cas de que així s’hagi previst en la proposta presentada.
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia definitiva.
L’adjudicatari haurà d’efectuar l’ingrés d’una fiança al compte bancari que indiqui l’Ajuntament
per un import de 300,00 euros. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el
venciment del termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte.
CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi el
requeriment, presenti:

Ajuntament d'Alfarràs
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció d’allò establert a l’article
149 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic respecte a les ofertes anormalment baixes.
CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del contracte.
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc
dies hàbils següents a la recepció de la documentació. Tot es regularà segons l’establert a l’article
150 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà simultàniament
en el perfil de contractant. La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per
permetre al licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment motivat contra la
decisió d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents:

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte.
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els cinc dies hàbils
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; aquest document constituirà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les
despeses corresponents.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
A més d’allò establert en la clàusula sisena d’aquest plec, l’adjudicatari haurà de complir amb
aquestes condicions:




L’adjudicatari està obligat a utilitzar el local per destinar-ho a bar – cafeteria.
S’ocuparà de les tasques de manteniment, neteja del bar i ho mantindrà en perfectes
condicions.
Instal·lar el mobiliari necessari per al funcionament de les instal·lacions.
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 En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals s’ha
desestimat la seva candidatura.
 Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida,
les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
 En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta
dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
 En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a la
seva formalització.

Ajuntament d'Alfarràs















Respondre de les avaries que s’ocasionin en les instal·lacions del bar, sempre que sigui per
negligència de l’adjudicatari, o per l’ús anormal d’aquestes, respondrà inclús dels
deterioraments produïts pels usuaris.
Mantenir en perfectes condicions el material rebut, llevat el desgast normal per l’ús.
Les despeses derivades del subministrament d’aigua, gas i electricitat seran a càrrec de
l’adjudicatari i abonades junt amb la renda o directament a les empreses subministradores.
L’adjudicatari, amb consentiment previ exprés de l’Ajuntament, pot realitzar les obres de
millora que consideri necessàries, encara que això comporti una modificació de la
configuració de l’immoble.
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir l’immoble en perfectes condicions higiènicosanitàries, realitzant les tasques necessàries de neteja de totes les dependències d’aquest.
L’adjudicatari ha de tenir el carnet de manipulador d’aliments.
Tractarà al públic correctament, dins les normes de convivència ciutadana.
El so no sobrepassarà els 45 dB de 8:00 hores a 22:00 hores i els 30 dB la resta del temps,
mesurats en l’exterior.
Conservarà a càrrec seu els elements mobles del local.
Complirà les obligacions relatives a la Seguretat Social i prevenció de riscos laborals
respecte dels treballadors que utilitzi en el local.
Tenir una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, amb el capital
mínim assegurat, per sinistre, exigit per la normativa vigent.
Assumir les despeses en concepte de taxa pels serveis d’inspecció realitzats per les
Administracions públiques.

CLÀUSULA VINTENA. Execució del contracte

CLÀUSULA VINT-I-ENA. Penalitats per incompliment.
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.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Resolució del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec i en els fixats
en els articles 211 i 3013 de la Llei de Contracte del Sector Públic; i l’òrgan de contractació
l’acordarà, d’ofici o a instància del contractista.
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 qual
excedeixi l’import de la garantia.
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El contracte s’executarà d’acord amb allò establert en aquest plec, i amb les instruccions que
l’òrgan de contractació donarà al contractista per a la seva interpretació.

Ajuntament d'Alfarràs

CLÀUSULA VINT-I-TRETZENA. Règim jurídic del contracte.
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es
regirà per allò que estableixi aquest plec, i en tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Supletòriament, s’aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
El contracte té per tant la qualificació de contracte administratiu de concessió de serveis tal com
estableix l’article 15 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, sent el
seu règim jurídic el previst en l’apartat segons aquest precepte i altres concordants de la Llei
expressada, i es regirà per aquest plec de clàusules i per les normes següents:

Serà també d’aplicació la regulació sectorial relativa a higiene i seguretat alimentària i en especial:
*Llei 18/2009 de 22 d’octubre de Salut Pública (DOGC núm. 5495 del 30/10/2009)
*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)
*RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració,
distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm. 11 del 12/01/2001), modificat pel RD
191/2011 de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments
(BOE núm. 57 de 08/03/2011).
*Reial Decret 1420/2006 d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en
productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals
o a col·lectivitats.
*Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011,
sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments.
*Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
*Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
*Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
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Són de caràcter contractual: aquest Plec de clàusules Administratives Particulars, la Llei 9/2017 de
8 de novembre de 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, en
tot en que no s’oposi a la nova Llei de contractes del sector públic, la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local, el Decret 179/1985 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i servis de les entitats locals, l’Informe 13/2018 de 30 de maig de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, i la resta de
normativa legal que resulti d’aplicació.

Ajuntament d'Alfarràs
activitats infraestructures i edificis.
*Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
*Ordre INT/358/2011 de 19 de desembre, pel la qual es regulen els horaris dels establiments oberts
al públic, dels espectacles públics i de les activitat recreatives sotmesos a la LEPAR i al REPAR
*Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que se
suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò que disposa l’article 27 dels
Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRETZENA: Desallotjament
Extingit per qualsevol causa el contracte, l’adjudicatari haurà de deixar lliure i buit el local amb les
seves instal·lacions en perfecte estat d’ús a disposició de l’Ajuntament.

.- Les necessàries per a presentar l’oferta: estudi del servei sol·licitat, fotocòpies, compulses i
validacions de documents, despeses de correu o missatgeria, etc.
.- Les derivades dels corresponents anuncis i dels actes preparatoris i de formalització del contracte.
.- Costos materials i personals d’execució del servei.
.- Vigilància i seguretat durant l’execució del servei i durant el període de garantia, si n’hi ha.
.- Assegurances exigibles en aquest plec.
.- Els tributs i preus públics establerts per qualsevol administració que derivin del contracte.
.- Les derivades de les clàusules d’aquest plec.
CLÀUSULA VINT-I SISENA: Dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés l’empresa contractista o el seu personal
derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta subjecció a la Llei
Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa complementària.

Alfarràs, 25 d’abril de 2019.
L’Alcalde,
Kleber Esteve Ramells

14

Codi Validació: ALF65ARWCGDTMK3EJ2TMXHF43 | Verificació: http://ajuntamentalfarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA: Despeses a càrrec de l’adjudicatari.
Seran a càrrec del contractista totes les despeses necessàries per a la correcta execució del contracte
amb total garanties de qualitat i seguretat en els termes establerts en aquest plec i en la legislació
directe i indirectament aplicable. A títol merament indicatiu, entre aquests costos s’inclouen els
següents:

Ajuntament d'Alfarràs

DILIGÈNCIA: Aquest Ple de clàusules ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Alfarràs en data 26 d’abril de 2019.
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Alfarràs, 2 de maig de 2019.

