
 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Expedient núm.: 108/2019
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Concessió administrativa d’us privatiu d’un bé de domini públic per 
concurs. Licitació del bar restaurant “el Casino”de Borgonyà.

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte i qualificació
 

Constitueix l'objecte del contracte la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de 
domini públic que tingui les següents característiques: 

 

Descripció del bé: Local que forma part de l’edifici del Casino de Borgonyà, 
ubicat dins de l’entorn de l’antiga colònia textil de Fabra i 
Coats, actualmente desapareguda. Amb l’entorn catalogat 
de Bé Cultural d’InterèsNacional.

Destinació del bé: Bar restaurant

Estat de conservació: Bo

Altres  circumstàncies 
rellevants:

Les obres i/o instal·lacions necessàries per posibilitar l’ús i 
explotació que ha de realizar l’interessat es valoren en uns 
6.000,00 euros.
 

 

Aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat de Vic. Finca:899, número 
d’ordre:29, llibre: 24, tom: 1.520, foli: 119, inscripció: 1ª.

 El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
 

La forma d'adjudicació de la concessió administrativa d’us privatiu serà el procediment 
de concurrència, en el qual qualsevol interessat podrà presentar una oferta.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat preu de conformitat amb el que s'estableix en 
el present clausulat. 

 

 



 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
 

Amb la finalitat d'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, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló compta amb el Perfil de Contractant al qual es 
tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: http: 
www.contractaciopublica.gencat.cat. 

CLÀUSULA QUARTA. Cànon
 

El cànon que serveix de base a la licitació es fixa en  TRES-CENTS EUROS (300,00 
€), actualitzat a l'índex de preus al consum o referent legal que s’estableixi a cada 
moment i s'abonarà amb una periodicitat mensual.

El  cànon  comportarà  el  deure  del  concessionari  d'abonar  l'import  dels  danys  i 
perjudicis que es causessin  als béns o a l'ús general  o servei  al  qual  estiguessin 
destinats.

 

CLÀUSULA CINQUENA. Durada 
 

El termini d'utilització del bé de domini públic serà de deu anys (10) prorrogables per 
cinc (5) anys més.

 

CLÀUSULA SISENA. Obres o Instal·lacions a Realitzar pel Concessionari
 

El concessionari no està obligat a efectuar cap tipus d’obra atès que l’Ajuntament ja ha 
efectuat aquelles que són necessàries pel correcte funcionament de l’activitat d’acord 
amb  el  projecte  realitzat  per  un  tècnic  competent.  Si  l’adjudicatari  considerés 
convenient  efectuar  algún  tipus  d’obra  o  instal·lació  que  cregués  necessària  pel 
funcionament millor de l’activitat, aquestes aniran a càrrec de l’adjudicatari i ho haurà 
de comunicar prèviament a l’Ajuntament. 

CLÀUSULA  SETENA. Deures i Facultats del Concessionari
 

—  Dret  a  usar  de  forma  privativa,  limitativa  i  excloent  la  porció  del  domini  públic 
objecte de la concessió.

— Obtenir les prèvies llicències i autoritzacions pertinents per a l'exercici de l'activitat.

— Gestionar i explotar l'activitat, no podent ni subarrendar ni cedir l’explotació.

— Obligació de pagar el cànon establert en aquest Plec (o aquell que en resulti per 
l’adjudicació).El  pagament  es  farà  efectiu  el  dia  cinc  (5)  de  cada  mes  Aquest 
comportarà el deure del concessionari d'abonar l'import dels danys i perjudicis que es 
causessin als béns o a l'ús general o servei al qual estiguessin destinats.

_L’adjudicatari està obbligat a subscriure una assegurança per un import suficient que 

 

http://www.contractaciopublica.gencat.cat/
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cobreixi tant els danys al domini públic com a particualrs.

_El  concessionari  està  obligat  a  netejar  els  lavabos  compartits  amb  el  teatre  i 
subministrar  sabó  i  paper  higiènic,  com  a  mínim.  La  neteja  de  la  resta  de  les 
instal·lacions que comprenen el bar restaurant, anirà càrrec de l’adjudacatari. 

_El concessionari contractarà el seu personal, amb subjecció a la normativa legal i 
complint  amb  tot  allò  que  disposi  el  conveni  col·lectiu  corresponent.   A l’inici  de 
l’explotació,  de  la  concessió  el  concessionari  haurà  de  remetre  a  l’Ajuntament  la 
relació del personal, la formació en higiene d’aliments acreditativa i la vinculació del 
personal  amb el  concessionari.  Tots els canvis que es produeixin en la  relació del 
personal hauran de ser notificats a l’Ajuntament en un termini màxim de quinze (15) 
dies. El personal haurà de tenir la formació adequada al lloc de treball.

—  Obligació de mantenir  en bon estat  la  porció del  domini  públic utilitzat  i  farà el 
manteniment de les jardineres ubicades a la afçana del teatre així com de tot l’arbrat i  
verd urbà que estigui ubicat a la parcel·la de la concessió.

_L’Ajuntament podrá exigir  que cada dos anys es pinti  el  local de nou, sota criteri 
tècnic.

_L’horari  d’obertura  del  bar  restaurant  serà  a  convenir  amb  l’Ajuntament  i  el  bar 
restaurant “el Casino” romandrà obert, com a mínim, cinc (5) dies a la setmana amb 
opció d’ampliació de dies d’obertura.

_El període de vacances es fixa en quinze (15) dies que no podran coincidir amb la 
Festa Major de Borgonyà.

_El concessionari es compromet al manteniment de les instal·lacions en perfecte estat 
i a reposar totes aquelles que s’escaiguin o bé per l’us o bé per deteriorament, sense 
que això comporti cap indemnització per part de l’Ajuntament. A la finalització de la 
concessió, el contractista es compropmet a retornar les instal·lacions en les mateixes 
condicions  d’us i  netedat  en què les va  trobar,  així  com restablir  els  objectes de 
titularitat municipal que hagi substituït al llarg de la vigència del contracte o en el seu 
defecte, cedir a l’Ajuntament, sense cap mena de contraprestació a canvi, aquells que 
els substitueixin els quals hauran de ser d’igual o superior qualitat, comprometent-se 
en un altre  cas a abonar la  diferència  de valor  a l’Ajuntament  de Sant  Vicenç de 
Torelló.

_L’adjudicatari  no  podrá  instal·lar  màquines  recratives  o  elements  de  joc  sense 
autorització de l’Ajuntament.   

—  Obligació  d'abandonar i  deixar  lliures a la  disposició  de l'Entitat  Local,  dins del 
termini  fixat, els béns objecte de la utilització, reconeixent  la potestat d'aquella per 
acordar i executar per sí el llançament.

 

 

CLÀUSULA VUITENA. Facultats de la Corporació
 

—  Deixar  sense  efecte  la  concessió  abans  del  venciment  si  ho  justifiquessin 
circumstàncies sobrevingudes d'interès públic,  mitjançant rescabalament dels danys 
que causessin, o sense ell quan no procedís.

_  Inspeccionar  en  qualsevol  moment  els  béns  objecte  de  la  concessió,  les 
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instal·lacions i les construccions.

_L’Ajuntament  es  compromet  a  lliurar  les  instal·lacions  objecte  de  la  concessió  al 
concessionari en el termini ide quinze (15) dies comptadors des de la formalització del 
conracte.

_ L’Ajuntament haurà de mantenir l’adjudicatari en el gaudi pacífic de les instal·lacions 
durant el temps de durada de la concessió.

_ A percebre el cànon del concessionari fixat per la licitació.

 

CLÀUSULA NOVENA. Reversió
 

Al final del termini de la concessió, revertiran a la Corporació els béns objecte de la 
concessió, devent el contractista lliurar-los conformement al contracte i en l'estat de 
conservació i funcionament adequats.

Durant un període de temps anterior a la reversió, que serà de tres (3) mesos, l'òrgan 
competent  de  l'Administració  adoptarà  les  disposicions  encaminades  a  què  el 
lliurament dels béns es verifiqui en les condicions convingudes.

 

CLÀUSULA DESENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
 

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que  tinguin  plena  capacitat  d'obrar  i  no  estiguin  incurses  en  prohibicions  per  
contractar.

1. La capacitat d'obrar s'acreditarà:

a)  Quant  a  persones  físiques,  mitjançant  la  fotocòpia  compulsada  del  document 
nacional d'identitat.

b)  Quant  a  persones  jurídiques,  mitjançant  la  fotocòpia  compulsada  del  CIF  i 
l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de 
què es tracti.

2. La  prova,  per  part  dels  empresaris,  de  la  no  concurrència d'alguna  de  les 
prohibicions  per  contractar,  podrà  realitzar-se  mitjançant  testimoniatge  judicial  o  
certificació administrativa, segons els casos.

Quan  aquest  document  no  pugui  ser  expedit  per  l'autoritat  competent,  podrà  ser  
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,  
notari públic o organisme professional qualificat.
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CLÀUSULA DÉCIMOPRIMERA. Presentació d'Ofertes i Documentació 
Administrativa
 

11.1 Condicions prèvies

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i  documentació que 
regeixen  la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per 
l'empresari  del  contingut  de la  totalitat  de les seves clàusules o condicions,  sense 
excepció o reserva alguna.

Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta.

11.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

Opció A: Presentació Electrònica

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació  d'ofertes  de  la  Plataforma  de  Contractació  del  Sector  Públic  http:  
www.contractaciopublica.gencat.cat.

La utilització d'aquests serveis suposa:

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 
 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini  de  vint  (20)  dies hàbils  comptats a  partir  de  l'endemà al  de  publicació  de 
l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a 
través  de  l'Eina  de  Preparació  i  Presentació  d'ofertes  que  la  Plataforma  de 
Contractació del Sector Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores 
per a tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la [Plataforma de Contractació 
del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma/una altra  
eina  de  licitació  electrònica  que  compleixi  amb  els  requisits  de  la  Disposicions  
addicionals 16 i 17a de la LCSP].

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques.

Per garantir  la confidencialitat  del  contingut dels sobres fins al  moment de la seva 
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'Eina  proporcionarà  a  l'entitat  licitadora  un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps.

 

11.3. Informació als licitadors

 Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 
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l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà 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 s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci 
de licitació.

11.4 Contingut de les proposicions

Les  proposicions  per  prendre  part  en  la  licitació  es  presentaran  en  dos  sobres 
electrònics/arxius  electrònics, signats  pel  licitador,  en  els  quals  es  farà  constar  la 
denominació  del  [sobre/arxiu  electrònic] i  la  llegenda  «Proposició  per  licitar  la 
concessió per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló del bé 

». La denominació dels sobres és la següent:

 

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

 

— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació que permeti la valoració de les 
ofertes segons els criteris d'adjudicació.

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, 
conforme a la Legislació en vigor.

Dins  de  cada  sobre,  s'inclouran  els  següents  documents  així  com  una  relació 
numerada d'aquests:

 
[SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC] «A»

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

 

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari, i si escau, la 
representació.

— Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es  
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014].

—  Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta  poguessin sorgir  del 
contracte,  amb  renúncia,  si  escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pogués 
correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).

 

—  Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 
__________________________.
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b) Una declaració responsable de no estar incursa en la prohibició de contractar 
i  que  comprendrà  expressament  la  circumstància  de  trobar-se  al  corrent  del 
compliment  de  les  obligacions  tributàries,  incloses  les  de  l'Ajuntament,  i  amb  la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 

Es presentarà conforme al següent model:

 

«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

_________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 
representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________,  a 
l'efecte  de  la  seva  participació  en  la  licitació  ___________,  davant 
________________________

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________.

 

SEGON. Que  compleix  amb tots  els  requisits  previs  exigits  pel  plec  de  clàusules 
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:

— Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es  
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

—  Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta  poguessin sorgir  del 
contracte,  amb  renúncia,  si  escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pogués 
correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).

—  Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 
__________________________.

 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat 
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a 
això.

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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A ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Signatura del declarant,

 

 

Signat: ________________»

 

[SOBRE/ARXIVO ELECTRÒNIC] «B»

OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

 

a) Oferta econòmica.

 

Es presentarà conforme al següent model:

 

«_________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 
representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________, 
assabentat  de  l'expedient  per  a  la  concessió  del  bé  ___________  mitjançant 
procediment de concurrència  anunciat  en el  perfil  de contractant,  faig constar que 
conec el plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part 
de la licitació i oferint pel bé la quantitat de ___________________ euros.

 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Signatura del candidat,

 

 

Signat: _________________.».

 

c) Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions de 
les ofertes segons els criteris d'adjudicació.
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CLÀUSULA  DÉCIMOSEGONA. Criteris d'Adjudicació
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

 

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

 - Oferta económica: 60 punts

S’atorgarà la puntuació máxima de (60 punts) a l’oferta qu eofereixi un cànon més alt i  
la  puntuació  mínima (0 punts)  al  pressupost  base de licitació.  La valoració  de les 
ofertes de pressupost comprés entre aquests valors s’obtindrà mitjançant l’aplicació de 
la fórmula següent:

(OE-PBL)

VO=VMax*-------------------

                 (OEMax-PBL)

Sent: 

VO= Valoració de l’oferta

VMax= Valoració máxima (60)

OE= Oferta económica de l’Empresa

PBL= Pressupost base de la lictació

OEMax= Oferta económica més alta

Es revutjarà tota oferta que es presenti per sota del pressupost base de licitació.

 

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor: 

- Projecte de gestió i explotació del bar restaurant en edifici públic: 15 punts

Per a la distribució dels punts es valorarà el projecte de gestió i explotació del bar en 
edifici  públic,  atorgant-se  aquests  amb  base  en  l’adaptació  del  projecte  a  les 
necessitats i característiques del municipi, en funció dels següents aspectes:

 Pla de negoci previst i orientació del servei: 5 punts

 Oferta de restauració. Varietat i qualitat de l’oferta: 3 punts

 Productes i tarifes de preus: 2 punts

 Equip humà. Experiència i formació: 3 punts

 Prestacions que s’oferiran als usuaris i proposta de Serveis complementaris: 
Wifi,  canviadors per a nadons, sistemes audiovisuals, pagament TPV, etc: 2 
punts.

Es farà una descripció detallada del projecte de gestió amb un màxim de deu planes 
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din-A4.

- Projecte de dinamentzació: 10 punts.

Es valorarà la programació de projectes de dinamització dirigits específicament a:

 Persones majors de 65 anys

 Joves (entre 12 i 25 anys)

 Infància (fins a 12 anys)

 Població en general

 Castanyades

 Festa Major

 Nadal

 Festival d’estiu

- Millores en l’equipament i mobiliari del bar i del restaurant de l’edifici públic: 15  
punts

 Per aportació dels elements necessaris per a la cuina: 5 punts

Com a mínim congelador, planxa, forn, fregidora, vaixella, coberteria, etc.

 Per aportació els elements necessaris per a la barra: 5 punts

Com a mínim: tamborets, màquina de cafè, Caixa registradora, ampoller, etc.

 Per aportació dels elements necessaris per al bar i la sala: 5 punts

Com a mínim: taules, cadires, tv, etc.

CLÀUSULA DÉCIMOTERCERA. Mesa de contractació
 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  i  en  el  Reial  decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests 
s'estableixen.

 La Mesa de Contractació, d'acord amb lo establecido en el punt 7 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del  Sector 
Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les Directives  del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran 
part  d'ella,  com a  vocals,  el  Secretari  o,  si  escau,  el  titular  de  l'òrgan  que  tingui 
atribuïda  la  funció  d'assessorament  jurídic,  i  l'Interventor,  o,  si  escau,  el  titular  de 
l'òrgan  que  tingui  atribuïdes  la  funció  de  control  econòmic-pressupostari,  així  com 
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari 
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de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, 
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si  
escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del 
total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci 
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un 
Anunci específic en el citat perfil.

La mesa de contractació estarà composta per:

- Senyor Èric Sibina Márquez, alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
que actuarà com a president.

- Senyora Montserrat Arnedo Gómez, secretària interventora de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Torelló, que actuarà com a vocal.

- Senyor  Josep  Arimany  Fontanet,  arqueitecte  municipal,  que  actuarà  com a 
vocal

- Senyora  Rosa  Carné  Puig,  funcionària  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de 
Torelló que actuarà com a secretària 

- Un representant del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que actuarà en 
qualitat d’assessor de la mesa, amb veu però sense vot.

 

CLÀUSULA  DÉCIMOQUARTA. Obertura d'Ofertes
 

La Mesa de Contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del 
termini  de  presentació  de  les  ofertes,  i  procedirà  a  l'obertura  dels  sobres 
electrònics/arxius  electrònics «A»  i  qualificarà  la  documentació  administrativa 
continguda en aquests.

Posteriorment,  procedirà  a l'obertura  i  examen dels  sobres «B»,  que contenen les 
ofertes económiques i els documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar 
les condicions de les ofertes segons els criteris d'adjudicació.

Després  de  la  lectura  d'aquestes  proposicions,  la  Mesa  podrà  sol·licitar  quants 
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als 
criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

A la  vista  de  les  ofertes  econòmiques  presentades  i  de  la  valoració  dels  criteris 
d'adjudicació, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

 

CLÀUSULA  DÉCIMOCINQUENA. Requeriment de Documentació
 

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, 
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut  el  requeriment,  presenti  la  documentació  acreditativa  del  compliment  dels 
requisits previs, en concret la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d'haver 
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
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De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedient-se a exigir-li l’import del tres per 
cent (3%) del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat.

En  el  supòsit  assenyalat  al  paràgraf  anterior,  es  procedirà  a  recaptar  aquesta 
documentació al licitadoro següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. 

 

CLÀUSULA DÉCIMOSISENA. Adjudicació del Contracte
 

Rebuda  la  documentació  sol·licitada,  l'òrgan  de  contractació  haurà  d'adjudicar  el 
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

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

 

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de 
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

 

L'adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de quinze dies a comptar des del 
següent al d'obertura de les proposicions.

 

CLÀUSULA DÉCIMOSETENA. Formalització del Contracte
 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats.

A la celebració del contracte, serà obligatòria l’exigència i la prestació d’una fiança en 
metàl·lic per import de sis-cents (600,00 euros) euros.

El dipòsit es constituirà a la Caixa de l’Ajuntament.

Cas que l’adjudicatari vulgués elevar el contracte a escriptura pública, les despeses 
que s'originin seran de compte de l’adjudicatari.

 

CLÀUSULA DÉCIMOVUITENA. Despeses Exigibles a l'Adjudicatari
 

L'adjudicatari  haurà  d'abonar  les  despeses  corresponents  a  les  obres  que  vulgui 
d'executar, així com els honoraris de la redacció del projecte corresponent. 

 

CLÀUSULA DECIMONOVENA. Penalitats per Incompliment
 

Quan el contractista hagi incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans 
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personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la proporció a la 
gravetat de l’incompliment.

Si l'incompliment  és considerat  com molt  greu i  atenent  la  seva condició de deure 
essencial tal com s'estableix en la clàusula relativa a les obligacions i drets, podrà 
donar lloc a la resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació és aïllada i 
susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 
l'interès  del  servei  en  qüestió,  en  aquest  cas  se  substituirà  per  la  penalització 
corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitives del 20% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o 
dia  d'incompliment  de  terminis  en funció  de gravetat,  reincidència  i  mala  fe  en  la 
comissió de la infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
del  10%  del  preu  del  contracte,  en  funció  de  la  seva  major  o  menor  gravetat  i 
reincidència.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es 
faran efectives mitjançant deducció de la garantia que s'hagués constituït. Quan no 
puguin deduir-se de la garantia, s’imposaran penalitats econòmiques. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

 

CLÀUSULA VINTENA. Extinció de la Concessió

La concessió atorgada s'extingeix:

— Per venciment del termini.

— Per desaparició del bé sobre el que hagin estat atorgades.

— Per desafectació del bé.

— Per renúncia del concessionari.

— Per revocació de la concessió.

— Per resolució judicial.

 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Unitat Tramitadora
 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  62.1  de  la  LCSP,  la  unitat 
encarregada de la tramitació i seguiment de l'expedient serà lal Secretaria municipal. 
Telèfon: 93 859 00 03. A/e:  arnedogm@diba.cat. Les consultes s’han de formular a 
través del perfil del contractant i des d’allà es facilitaran les respostes.

 

mailto:arnedogm@diba.cat
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Confidencialitat i tractament de dades
 

23.1 Confidencialitat

L'empresa  adjudicatària  (com  a  encarregada  del  tractament  de  dades)  i  el  seu 
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades personals  als quals  tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 
organitzatives apropiades de conformitat amb lo establecido en la Llei  Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter  Personal  i  en el  Reglament 2016/679 relatiu  a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) .

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 
(Ajuntament).

 

23.2 Tractament de Dades

 

En compliment del  que es disposa en la  Llei  Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter  Personal  i  en  el  Reglament  general  de protecció  de dades,  els  licitadors 
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits 
a  través  de  la  presentació  de  la  seva  oferta  i  altra  documentació  necessària  per 
procedir  a la  contractació  seran tractats  per  aquest  Ajuntament  amb la  finalitat  de 
garantir  l'adequat  manteniment,  compliment  i  control  del  desenvolupament  del 
contracte.

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Règim Jurídic del Contracte
 

Aquest contracte té caràcter administratiu, la seva preparació i l'adjudicació es regirà 
per allò que estableix aquest Plec, i per allò no previst en ell, seran d'aplicació el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003,  de  28  d'abril,  el  Reglament  del  Patrimoni  dels  Ens  Locals  de  Catalunya 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
Patrimoni de les Administracions Públiques; i  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, 
en defecte d'això, les normes de dret privat.

Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret públic.

L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les 
qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
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Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònciament al marge.

L’alcalde,
Èric Sibina Márquez
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