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OBJECTE DEt CONTRACTE
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Constitueix objecte del present contracte, la concessió demanial per a la pr¡vativa de
l'espai de domini públic dest¡nat a bar-restaurant dels següents Camps Mun¡c¡pals de futbol, tots ells
dependents del Servei d'Esports i Joventut- l'Area de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de
f HosDitalet:

1. CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL SANTA EULAL|A, en endavant CMF Santa Eulália, ubicat a

carrer Aprestadora, núm. 134.

2. CAMP MUNICIPAL DE FUTBOT FEIXA LLARGA, en endavant CMF Feixa Llarga, ub¡cat a

carrer TS hdustr¡al, núm. 48.
3. CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL PUBILLA CASES en endavant CMF Pubilla Cases. ubicat a

carrer Carretera de Collblanc. núm. 208.

En virtut de l'article 99.3 de la Llei de Contractes del Sector Públ¡c (LCSP) l'objecte d'aquest contracte
admet fraccionament, donat que totes les instal.lacions són susceptibles d'ut¡l¡tzac¡ó o aprofitament
per separat i const¡tue¡xen una unitat funcional, independents una de l'altre. Per aixó, es defineix
que cada una de les ¡nstal.lacions citades, sortiran a concurs, com a Lots independents.

Els lots quedaran definits de la següent manera:

o LOT 1: CMF Santa Eul¿l¡a

. LOT 2: CMF Feixa Llarga
o LOT 3: CMF Pubilla Cases

Donada la naturalesa ¡ndependent de cadascuna de les ¡nstal.lacions, la descripció d'espais ¡serve¡s a

desenvolupar es fará individualitzat per a cada lot en el capítol XXV d'aquest plec.

Alxí mate¡x, amb l'object¡u ¡ la final¡tat de diversificar el risc en l'execució d'aquest contracte, cada
licitador només podrá presentar-se a un dels lots.

II. PROCEDIMENT I FORMA YADJUDICACIó

El contracte s'adjudicar¿ pel procediment obert i es regirá :

Pel present Plec de cláusules ien alló que no s'hi preveu.
Per la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.
Pef Decret Legislat¡u 2/2003 de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Munic¡pal i de Régim Local de
Catalunya.
Per la Lle¡ 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimon¡ de les Administracions Públiques.
Pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.

Per la Lfei 9/2077, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Direct¡ves del parlament Europeu i del Consell
2OI74/23/UE i 2OT4/24/UE, de 26 de febrer de2014ila seva normat¡va de desenvolupament
per remissió de l'art¡cle 60.2 del Decret 336/1998, abans esmentar.

NATURATESA JURIDICA DEL CONTRACTE
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Araa d. 6.ñaat¡r I Orat¡ Soclala

Serve¡ d'Esports i Joventut

Aquest contracte té naturalesa de concessió demanial que preveu
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el

tv. Arúars r rfMrrs DEr coNTRAcrE

L'adjudicatari podrá utilitzar l'espai objecte del contracte amb la única finalitat d'oferir al públic el
servei de bar-restaurant, conforme a les prescr¡pc¡ons i lim¡tacions assenyalades en aquest plec.

Tret del que s'estable¡x al punt X.l), l'adjudicatari no podr¿ fer construccions, ¡nstal'lacions n¡

edificacions, amb carácter permanent o provisional, dins del recinte ni tampoc en la zona exterior del
local, ni cap tipus de senyalització o anunci publicitari, sense l'autorització prévia de l'Ajuntament de
L'Hosp¡talet. Tampoc l¡ estará permés emmagatzemar, fora dels límits de les dependénc¡es objecte
del contracte, productes, caixes o mobiliar¡, t¡nguin o no relació d¡recta amb el servei objecte del
contracte.

V. DURADA DEt CONTRACTE

El termini de vigéncia d'aquest contracte será de tres anys, a comptar des de la data de la seva
signatura. No obstant aixó, el contracte podrá ser objecte de prórroga expressa successives per
períodes d'un any, fins el lím¡t máxim de dos més. La duració total del contracte iles seves
prdrrogues no podrá superar els cinc anys.

En qualsevol cas, tots els contractes finalitzaran en la mateixa data.

vt. cANoN

El cánon de la concessió demanial per a la utilitzac¡ó privativa de l'espai de domini públic destinat a

bar-restaurant queda fixat en el detall de cadascun dels lots amb un valor mínim mensual, que els
l¡c¡tadors podran millorar a l'alga en les seves ofertes.

El cánon es fará efectiu mensualment, ¡ s'haure d'ingressar dintre dels termin¡s establerts en l'art. 62
de la Llei General Tributaria. L'Ajuntament informará quina será la forma de pagament més adient
per fer efectiu el cánon (domiciliació, autoliquidació, liquidació,...).

Acabat el període voluntari es cobrará en període execut¡u amb els recárrecs establerts a l'art. 68 de
la Lle¡ General Tributária.

El cánon mensual será fix al llarg de tota la durada del contracte, en cadascun dels lots.

vlt. PATROC|NI

L'Adjudicatar¡ podrá patrocinar el projecte esportiu de l'entitat majorit¿ria de la instal.lació. Aquest
no queda f¡xat en cap ¡mport i será proposat per l'adjud¡catari en la seva oferta.

El patrocini caldrá que es faci efectiu mensualment, presentant al Servei d'Esports iJoventut, el
comprovant de pagament de l'¡mport a que s'hagi compromés iel rebut de l'ent¡tat majorit¿r¡a. Cas
que, l'inici o el final de la concessió, no coincideixi amb l'¡n¡c¡ o f¡nal natural d'un mes, es prorratejará
la quantitat mensual vigent pels d¡es que faltin per completar el mes natural en curs.
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L'horari d'obertura del bar coincidirá, com a mínim ien tot cas, amb l'horari d'act¡vitat esportiva oe
la instal.lac¡ó. No obstant, l'Ajuntament es reserva el dret a canviar l'horari del servei de bar-
restaurant en funció de les necessitats de la ¡nstal.lació esoortiva.

En cas que l'adjud¡catar¡ estable¡x¡ l'horari d'obertura del bar per sobre al mínim requerit, caldrá que

sol.lic¡ti a l'Ajuntament i en tot cas s'haurá de regir per la normat¡va v¡gent, a¡xícom garantir que cap
usuari del bar accedeixi als espais esportius.
En el cas que existeix¡n activitats esportives fora de l'horari establert en el pla d'ús, autoritzades per
l'Ajuntament, l'adjud¡catari haurá de prestar el servei igualment.

L'horari d'obertura del bar queda fixat en el detall de cadascun dels lots.

QUALITAT I HIGIENE DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT

L'empresa adjud¡catária será la responsable de la neteja de l'espa¡ del bar-restaurant i cuina, tot
seguint un pla de neteja que haurá de presentar a l'Ajuntament, i que haurá de contenir com a

mínim:

a) La planificació anual d'actuacions de neteja amb el detall de:

Espais (sala, barra, cuina, etc.)
Superfícies (verticals, v¡dres, terra, mobiliar¡, etc.)
Freqüéncia (diária, quinzenal, mensual, etc.)
Neteges a fons

b) Les fitxes técniques dels productes a ut¡l¡tzar

L'Ajuntament vetllará per la qual¡tat ihigiene del servei, m¡tjangant els mecanismes que cregui
oportuns. En qualsevol cas, totes les persones que tingu¡n contacte d¡recte amb productes
alimentaris hauran d'estar en possessió del carnet de manioulador d'aliments.

Correspon a l'adjudicatar¡ el compliment de la normativa legal en matér¡a de condicions h¡giéniques
respecte als productes serv¡ts en l'establiment. Els proveidors d'aquests productes hauran d,estar
acreditats iel concess¡onar¡ será responsable de les alteracions que aquests pugu¡n presentar.

Així mateix, correspon a l'adjudicatar¡ el compliment de la normativa legal en matér¡a de control de
plagues. Haurá de ten¡r un Pla de Control de plagues i altres animals ¡ndesitjables, així com els
registres icertificats que acreditin la seva ¡mplantac¡ó iseguiment.

L'adjud¡catari haurá d'omplir ienviar la Declaració responsable en matér¡a de salut alimentária que
es troba a la web de l'Ajuntament de l'Hosp¡talet, concretament a:

hlpr;1 C!elC!!lg!r!eü.r4 (Tr¿mits > Activitat económica i consum > Seguretat al¡mentária)

x. oBUGACTONS DEI CONCESSTONARI



Aprov¡t per ld i
en séstió de

to de Govérn Local
^ ,-. tñ{n''l-.;""¡ r "úu'r:

A¡untament de UHospitatet
Ar.. d.8.nút . I f)r.¡ So.i.b
Servei d'Isports i Joventut

El concessionari assume¡x d¡ns el contracte les següents obl¡gacions: X¡:ri:rfe.
Vicesecre rars¡¡ técfric ac¡af

b)

e)

c)

d)

c)

h)

a) Portar a terme les prestacions objecte del contracte amb l'estr¡cta subjecció a plecs ila

r)

seva oferta en les condic¡ons que s'h¡ estableixin ¡amb compl¡ment estricte de la normat¡va
sectorial local, autonómica iestatal que afecti a l'act¡vitat.

Disposar d'una organització técnica, económ¡ca ide personal adequada per a executar, amb la
deguda eficácia, la prestació objecte del contracte.

Obten¡r les ll¡cenc¡es i autor¡tzac¡ons Der a l'exercici de l'act¡vitat

Designar una persona amb tasques de coordinació adequada per canal¡tzar totes les relac¡ons
derivades d'aquest contracte amb l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Portar a terme el pla de neteja de l'espai d'acord amb els requis¡ts mínims exigits en la cláusula lX

d'aquest plec.

Comun¡car per escrit al responsable del seguiment del contracte, nomenat per l'Ajuntament de
L'Hospitalet, qualsevol incidéncia que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament del
serve¡.

Destinar les dependéncies objecte del contracte a l'ús específic del servei, sense aplicar-lo a

altres usos, ni cedir-lo, ni al¡enario o gravar-lo.

Abonar mensualment l'¡mport del cánon d'acord amb l'establert en la cláusula Vl d'aquest plec.

Complir l'horari establert, el qual será rev¡sat a l'in¡c¡ de cada temporada esportiva, en base a

l'act¡v¡tat esportiva que s'hi desenvolupi, ique vindrá aprovada pel pla d'usos establert per
l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Conservar les ¡nstal.lacions, el mobiliari i els estris en perfecte estat, essent al seu cárrec
l'execució de les obres de conservació i manteniment necessáries al bar restaurant, iels treballs
de neteja de totes les ¡nstal.lac¡ons incloses als plecs. A¡xí com deixar les ¡nstal.lac¡ons en les
mate¡xes condic¡ons en les que es va trobar a l'inici del contracte.

Prestar els servei de bar-restaurant, per s¡ mateix, sense possib¡l¡tat de cessió ni sotsarrendament
a tercers, sense la prévia autorització de l'Ajuntament en els terminis establerts en el present
olec de condicions.

Assumir les despeses, tant ordináries com extraordinár¡es, de carácter tr¡butari (impostos.
contr¡bucions, taxes de qualsevol tipus ic¿rregues oficials).

Assum¡r, també, les despeses corresponents a la contractació de serveis i submin¡straments de
tel¿fon ¡qualsevol ¿ltra que pugui derivar-se de la ut¡lització pr¡vat¡va de l'espai de domin¡ públ¡c
destinat a bar - restaurant.

Fer un ús responsable de l'energia i l'aigua, no només com a mesura d'estalvi económic, sinó
com a mesura de conservació del medi ambient. A¡xí mate¡x, els subm¡nistraments energétics '

d'aigua seran assumits per l'Ajuntament, qui vetllará per aquest ús responsable iqui podrá
condicionar-lo en cas necessari.

k)

m)

n)
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rilirz ¡¡l¡.rez
o) Subscr¡ure una pólissa que cobreixi la responsabilitat civil en i 4aat

tercers que puguin ésser afectats per l'act¡vitat del bar i que haurá de !r8a cobertura

t)

mínima de 150.000 € per víctima ¡ 300.000 € per sinistre. En qualsevol moment, i a requer¡ment
de l'Ajuntament, l'adjudicatari haurá d'aportar la documentac¡ó justif¡cat¡va de pagament de la
pólissa, durant tota la vigéncia de la concessió.

Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol t¡pus que puguin produir-se en persones o en
coses com a conseqüénc¡a del servei, per actes propis del concessionar¡ o dels seus treballadors,
amb total indemnitat de l'Ajuntament.

Complir la normativa laboral i de seguretat social vigent respecte dels seus treballadors. A¡xí com
també, compl¡r la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals. Será responsabil¡tat de
l'adjudicatari sat¡sfer els salaris dels treballadors que intervinguin en l'execució del contracte, les
seves quotes del Régim General de la Seguretat Social, Mutualisme Laboral i Asseguranga

d'Accidents del Treball, així com qualsevol altra obl¡gació amb la legislació laboral ide la

Seguretat Social vigent. En qualsevol moment, ¡a requer¡ment de l'Ajuntament, l'adjudicatari
haurá d'aportar la documentació suficient que acred¡ti el compl¡ment de les seves obligacions
fiscals iamb la seguretat social, a¡xí com el pagament dels salaris corresponents als seus
empleats iresta de normat¡va laboral ide previsió soc¡al.

Garant¡r una bona relació amb les ent¡tats esportives usuár¡es de la ¡nstal'lació concess¡onada.

Tractar el públic amb correcció ivestir adequadament durant la prestació del servei. Així mateir,
el concess¡onari no podrá fer ús del "dret de reserva d'adm¡ssió" menys en els supósits
d'alteració de l'ordre oúblic.

Exposar en lloc vis¡ble de l'establ¡ment la relació de tarifes dels preus de venda al públic dels
serveis del bar-restaurant.

Garantir i acatar la prohibició d'organitzar o celebrar jocs d'atzar amb apostes d¡ns del recinte
objecte de la llicéncia, així com la ¡nstal.lació de máquines escurabutxaques i/o expenedores de
tabac.

Garantir i acatar la prohibició de venda de begudes alcohóliques, en compl¡ment de l'establert
per l'article 4 de la Lle¡ !9/2007, de 11 de juliol, contra la violéncia, el racisme, la xenofóbia i la
intoleránc¡a a l'esoort.

Garantir iacatar la prohibició de subministrament, venda iel consum de tabac, atés que el bat-
restaurant es troba dins d'una ¡nstal'lació esport¡va, en compliment de la Lle¡ 28/2ú5, de
mesures sanit¿ries enfront del tabaqu¡sme i reguladora de la venda, el submin¡strament, el
consum ¡ la publ¡citat dels productes del tabac.

Gestionar els res¡dus produ'r'ts per l'activ¡tat de la concessió, conforme a la normat¡va vigent, ¡

acollir-se als c¡rcuits de recollida de residus munic¡pals quan així ho determini l'Ajuntament.

Abonar el patrocini que s'hagi compromés en la seva oferta d'acord amb el detall de la cláusula
Vlld'aquest plec.

Permetre l'accés a l'Ajuntament, per tal de supervisar les instal'lacions i el servei que s'ofereix.
Tanmateix, s'haurá de permetre l'accés al bar per tal de real¡tzar les rev¡sions del sistema
d'intrusió i del sistema d'ext¡nc¡ó d'incend¡s.

s)

u)

v)

w)

x)

v)

zl
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XI. DRETS DEt CONCESSIONARI

El concessionar¡ adquireix dins el contracte els següents drets:

a) Ut¡l¡tzar les instal.lacions del bar-restaurant.
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c)

d)

b) Reclamar de l'Ajuntament la pacífica possessió de les instal.lacions objecte del contracte contra
qualsevol pertorbació de tercers, de fet o de dret.

Percebre directament dels cl¡ents la retribució dels serveis orestats al bar-restaurant.

Conéixer el Pla d'ús de la Instal.lació concess¡onada, el qual será rev¡sat anualment a l'¡n¡c¡ de
cada temporada esportiva ¡estará aprovat per l'Ajuntament de L'Hosp¡talet.

XII. DRETS I FACUI-TATS DE I'AJUNTAMENT

fAjuntament adquireix dins el contracte els següents drets ifacultats:

a) La contractació per part del concessionar¡ del personal necessari per l'exercici ¡ desenvolupament
del servei no atorga en favor dels seus treballadors cap relació laboral ni de dependéncia amb
l'Ajuntament. La seva s¡tuació ¡ retr¡bucions es regularan per les normes del Dret Laboral, a

cárrec exclusivament del concessionari.

b) L'Ajuntament podrá fiscalitzar la gest¡ó del serve¡ de bar-restaurant, inspecc¡onar el local, les

instal.laclons i les seves obres.

c) Ordenar discrecionalment les modificacions que en funció de l'interés públic siguin aconsellables,
sobre els horaris, ubicació, preus del bar-restaurant, etc.

L'Ajuntament podr¿ resoldre el contracte en el supós¡t que el concess¡onari incompleix¡ les

obligacions que se'n deriven, el que comportará que aquest ja no podrá fer ús de les

instal.lacions objecte d'aquest contracte, sense dret a cap tipus d'¡ndemnització. Així també
podrá l'Ajuntament revocar el contracte abans del term¡n¡ establert, per motius d'¡nterés públic.

XIII. GARANTIES DEI CONTRACTE

Efs ofertants ¡nteressats hauran de constitu¡r garantia prov¡s¡onal per import equivalent al 2% del
preu de domini públic a ocupar.

L'adjudicatar¡ haurá de constituir una garant¡a definit¡va per ¡mport equ¡valent al 3% del preu del
domini públic a ocupar.

Els imports específics de les garanties queda fixat en el detall de cadascun dels lots.

d)
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XIV. PRESENTAqÓ A tA TICITACIÓ

a) Capacitat per a lic¡tar
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1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o juríd¡ques, amb

condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tingu¡n plena capac¡tat d'obrar ique no estiguin

incorregudes en cap dels supósits d'incapac¡tat o prohibicions de contractar determinats a l'article 71

de la Lfe¡ 9/2017 , de 8 de novembre, de contractes del Sector Públ¡c.

La capacitat d'ob¡ar de les empreses espanyoles p€rsones jurídiques s'acredita m¡tjangant

l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Reg¡stre Mercantil, quan sigui exig¡ble

conforme a la legislació mercantil. Quan no ho s¡gui, s'acredita mitjangant l'escr¡ptura o document de

constitució, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva act¡vitat,

inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles percones físiques s'acredita amb la presentac¡ó del

NIF.

La capac¡tat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o

signatar¡s de l'Acord sobre Espai Económic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant la inscripció en els

registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentac¡ó

d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex Xl de la Directiva

2OL4/24/VE.

La capac¡tat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni

signataris de l'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe de

rec¡proc¡tat emés per la missió diplomát¡ca permanent o per l'ofic¡na consular d'Espanya del lloc del

domicili de l'empresa d'acord amb el que s'estable¡x als articles 68 ¡84 de la Lle¡ 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del Sector Públic.

2. D'acord amb el que disposa l'article 69 de la LCSP, també poden part¡c¡par en aquesta l¡c¡tac¡ó les

unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui

necessária formalitzarles en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjud¡cat el contracte. Aquestes

empreses queden obligades solidáriament davant l'Administració i han de nomenar una persona

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets ¡ compl¡r les obligacions

que es derivin del contracte fins a la seva extinc¡ó, sense perjudici que les empreses atorguin poders

mancomunats per a cobraments ¡ paSaments d'una quantia s¡gn¡f¡cativa. Els empresaris que desitg¡n

concórrer a aquesta licitació ¡ntegrats en una UTE hauran d'¡ndicar els noms ¡circumstánc¡es dels que

la constitue¡xen, la participació de cadascú, així com el compromís de constituir-se en UTE en cas de

resultar adiudicataris del contracte.
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3. Les empreses que hag¡n participat en l'elaborac¡ó de les

documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre qub es-EFllanteixi que

la seva participació no falseja la competénc¡a, d'acord amb el que disposa l'art¡cle 70 de la LCSP.

b) Publ¡c¡tat. Informació pública. Presentació de proposicions

lnformac¡ó Públ¡ca

L'anunci d'aprovació dels Plecs de condicions que regulen la concessió demanial es publicará durant

el termini de TRENTA dies hábils en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de L'Hospitalet ¡en el

Butlletí Oficial de la Província, tot aixó de conformitat amb el que es disposa en l'article 66 del Decret

33611988, de 17 d'octubre de juny, pel que s'aprova el Reglament de Patr¡moni dels Ens Locals.

Presentació de proposicions

S¡multán¡ament al termini d'informació pública prevista en l'apartat anterior, comengará a computar

el termini de 30 d¡es hábils per presentar les proposicions. Uhora i data límits de presentació de
proposic¡ons es faran públiques en el PERFIt DE CONTRACTANT de l'Ajuntament de fHosp¡talet.

Les propos¡cions s'hauran de presentar m¡t¡angant I'eina de Sobre D¡gital, inte¡rada en la

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a l'adrega web següent:

https://contractaciopublica.gencat.catlecofin pscp/AppJava/ca p.psco?reqCode=viewDeta il&keywor

d= hospita let&idCap= 18437529&am bit=

No obstant i pel supós¡t que hi hagi alguna incidéncia que ¡mposs¡biliti la presentació electrón¡ca, el

servei de contractac¡ó així ho indicará en el perfil del contractant atorgant, si s'escau, un termini de

prórroga del termin¡ de presentació de propos¡c¡ons als efectes de que els l¡c¡tadors presentin les

seves ofertes de forma presencial en l'oficina del Registre General de l'Ajuntament de l'Hosp¡talet

ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractac¡ó Pública en un dia inhábil s'entendrá real¡tzada en la primera
hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es consideraran presentats

Les propos¡cions presentades fora de term¡ni no seran admeses sota cap pretext.

L'esmentada documentació haurá de presentar-se, a la plataforma de Serveis de Contractació
Públ¡ca. en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, en TRES SOBRES (A, B I Cl sipnats
electrón¡cam€nt, en els termes següents:

Ha de conten¡r la següent documentació:

SOBRE A

10
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. Declaració Responsable segons el model de l'Annex ll

. Comprovant de constitució de la garantia provisional

Aprovst per
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La declaració responsable, haurá d'estar g!g¡¡!9pg¡[!gg¡9¡1¡ per l'empresa licitadora o, en el seu

cas, pel seu representat legal, m¡tjangant el qual els lic¡tadors declaren la seva capacitat, de

conform¡tat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap

prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requ¡s¡ts que s'estableixen en

aquest plec.

A més, les empresés l¡citadores ¡ndicaran en la declaració responsable, si s'escau, la informació

relat¡va a la persona o persones habilitades per representar{es en aquesta licitació.

En la declaració responsable es declarar) l'adrega electrónica als efectes de notificacions, d'acord

amb el que es preveu en l'art, 140.1al 4rt de la Llei 9l20t7, de 8 de novembre, de contractes del

Sector Públic.

En el supós¡t que l'oferta es presentés per una UTE, haurá d'acompanyar el compromís de const¡tuc¡ó

de la unió. A més hauran de presentar una declaració responsable per separat.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvéncia ¡m¡tjans d'altres empreses o tingu¡ la intenc¡ó

de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta c¡rcumstáncia en la declaració responsable i s'ha

de presentar altre declaració responsable per separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia

de les quals recorr¡ o que ¡ntenció de subcontractar.

Les condic¡ons establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la final¡tzac¡ó del

termini de presentació de propos¡c¡ons i subs¡stir en el moment de la perfecció del contracte, d'acord

amb l'article 140.4 LCSP.

Les empreses licitadores ¡nscr¡tes en el Reg¡stre Electrónic d'Empreses L¡c¡tadores (RELI) de la

Generalitat de Catalunya, o en el Reg¡stre Oficial de L¡citadors ¡Empreses Classificades de l'Estat

(ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent de la declaració responsable, que la informació es

troba en el Reg¡stre corresponent. Només estan obligades a ¡nd¡car la inform¿ció que no f¡gur¡

inscr¡ta en aquests registres, o que no hi consti v¡gent o actualitzada.

Només per a empreses estrangeres ¡quan el contracte s'execut¡ en terr¡tor¡ espanyol: la participació

en la licitació comporta la submissió del l¡citador ide l'adjud¡catari a la jurisdicció dels jutjats i

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les ¡ncidéncies que, de manera directa o ¡ndirecta,

pugu¡n derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que

pogués correspondre al licitador.

L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec, el compliment dels quals s'ha indicat en la

declaració responsable, l'haurá d'efectuar l'empresa l¡c¡tadora en qu¡ reca¡gui la proposta

rlúri;gz ií::,ilsz
lr:,:fe1::i :éíñic act¡r!

'l¡ l:¡ J0l.

11



Aiuntament de UHospitatet
Araa da Eanartar I or.ta soc¡.|¡
Serve¡ d'FsDorts ¡ loventut

d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa

l'adjudicació.
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De conformitat amb l'article 140.3 ICSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment

abans de la proposta d'adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi s¡gu¡ requerida.

SOBRE B

Contindrá la documentació técn¡ca relativa als criteris d'adjud¡cació que depenguin d'un judici de

valor.

Aquest sobre ha de conten¡r un pla de treball sitnat electrónicament pel licitador en el que es detalli

els elements que pugu¡n ser valorats en base als judicis de valor assenyalats en cláusula XV b.1)

"Cr¡ter¡s avaluables per judici de valor" del present plec, així com qualsevol altre informac¡ó d'interés.

ADVERTENCfA: L'art. 146 LCSP d¡sposa eue " en tot cas, I'ovoluació de les ofeftes conforme a cr¡teris

quontif¡cdbles m¡tjongont lo merc opl¡coció de lórmules es realitzor¿t després d'efectuar pr¿v¡oment lo

d'oquells dltres cr¡ter¡s en els que no concorr¡ oquestd circumstdnc¡a". Per tant, LES oFERTES D€lS

LtctTADORS QUE NO RESPECT|l{ t¡ TNCLUSÚ EN SOBRES DIF€RENTS de les s€ves ofertes en funcló de si

la valoració dha d'efectuar mit¡angant cr¡terls avaluables per ¡udici de valor o m¡t¡anCant criter¡s

avaluables per fórmules sefan excloses del

SOBRE C

El licitador inclourá en aquest sobre la proposició económica per l'execució del contracte qlgl3de

electrón¡cament, la qual contindr¿ :

a) Cánon proposat respecte del tipus de licitació: .............................€/mes.

b) Patroc¡ni, o mecenatge de l'ent¡tat usuária majorit¿r¡a de la instal'lació:'..'....."..'.........€/mes.

L'oferta seri formulada estrictament d'acord amb el model que figura a l'Annex I d'aquest Plec de

Condicions.

No es podrá subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc podrá

presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.

XV. MESA DE CONTRACTACIÓ. OBERTURA DE PROPOSICIONS I VAI.ORAOó D,OFERTES

a) Composició de la Mesa de Contractac¡ó

La mesa de contractació estará constitui:da per:

TITUI.ARS

o PRESIDENT/A: Tinent/a d'Alcaldia t¡tular de l'Area o regidor/a de govern amb competéncies en

matéria de contractació, segons estable¡xi el Decret de l'Alcaldia de divisió de l'administració

municioal.
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vocALs:

- T¡tular de l'Assessoria Jurídica.
- Titular de la Intervenc¡ó General Munic¡pal.

SEGRETARUA: Actuará formant part de la Mesa

sense vot, el/la cap de Secció de Contractació.

lce sncrettr ' ' l¿tí ¡!¡r¡ i'ir;iil i'f :31'
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SUPTENTS

PRESIDENT/A: Podrá ser subst¡tui't en cas d'abséncia, vacant, malalt¡a, supléncia o
¡mposs¡b¡litat legal per actuar, per qualsevol altre tinent/a d'alcaldia o regidor/a de govern a

des¡gnar per aquest.

VOCALS:

- Els lletrats/des adscrits a l'Assessoria Juríd¡ca

- Per la Intervenció general, d'acord amb la designació efectuada a proposta de la lnterventora
general, els següents funcionaris i per aquest ordre:
o El/laviceinterventor/a-funciócomptable
o El/La Cap de Servei de Control Intern
o EllLa Cap de la Unitat Fiscal

o EllLa Cap de Serve¡s de Comptabil¡tat

. SECRETARIIAI El/La Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni o un funcionari/a técnic/a

suoerior en dret adscrit del Servei municioal de Contractació.

bl Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris per a valorar les ofertes proposades per les empreses, seran de dos tipus:

b.1) Criteris avaluables per judici de valor:

. M¡llor projecte presentat que suposi una afectació pos¡t¡va sobre el sistema esport¡u local,

a través de projectes de col.laboració i participació amb l'entitat usuária major¡tár¡a de la

instal'lació.

Es tindran en compte els segúents apartats en els projectes presentats:

o El foment de la cohesió social de l'ent¡tat i les ¡n¡c¡at¡ves que afegeixin valor al
projecte esport¡u de l'ent¡tat, aquest punt es valorará f¡ns a 5 punts máx¡m.

o La ¡mplicac¡ó en els grans esdeven¡ments puntuals de l'ent¡tat, aquest punt es

valorará fins a 5 punts máxim.

Per a cada apartat es poden presentar un máxim de quatre propostes, en cas que es

presentin més, es valoraran només les quatre primeres.

De cada apartat, es valorará la máxima concreció dels segÜents ítems:
13
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Descr¡pció de les accions de cada proposta

Calendaritzac¡ó de cada proposta

Valorac¡ó económica de cada proposta

Adequació i coheréncia amb la realitat
jugadors, categor¡es, génere, famílies, ...)

Aprovat P iunta ce GJvern Locüt
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major¡tária (volum de

S'atorgaran fins a un máxim de 10 punts.

b.2) Criteris avaluables per formulac¡ó matemát¡ca:

Millor cánon proposat respecte del tipus de l¡c¡tació, La valoració s'efectuará atorgant 1

punt per cada 20 per cent sobre l'¡ncrement del tipus que determina aquest plec, f¡ns un

m¿x¡m de 20 punts.

Patrocini o mecenat8e de l'entitat usuária majoritária de la instal'lació. La valoració
s'efectuará atorgant 20 punts per 5.000,00 euros anuals de patroc¡n¡, ia partir d'aquí,
s'efectuará a raó de 5 punts per cada 1.000,00 euros, fins un máx¡m de 40 punts.

cl obertura de Proposicions

En acte privat, la mesa procedirá a l'obertura del SOBRE A DlGlTAt iqualificará la declaració
responsable iverificará que s'hagi presentat el comprovant de la Sarant¡a provisional.

En el cas que detecti una declaració responsable incorrecte o no s'hagi presentat el comprovat

del la garantia prov¡sional, s'admetrá l'oferta condicionada a que l'esmen¡ en el termin¡ de tres
dies hábils segi¡ents a la notificac¡ó del requeriment que li efectuar¿ el Servei de Contractació
adregat al correu electrdnic corporat¡u del licitador.

Transcorregut el termini indicat sense que el lic¡tador esmeni el defecte, será exclÓs del
proced¡ment d'adjudicació. També resultará exclós si l'esmena no s'ha realitzat correctament

sobre els aspectes detectats prév¡ament com ¡ncorrectes.

Segu¡dament es procedirá a l'obertura del SOBRE B DlGlTAt relatiu a les proposicions dels

criter¡s depenen d'un jud¡ci de valor.

La valoració de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de

valor es remetran als serve¡s t¿cn¡cs per que emet¡n el corresponent informe de valoració.

En acte oúblic, conclós l'informe ¡nd¡cat, la mesa de contractació donará a conéixer el resultat, en

els seu cas de l'esmenes efectuades, dels criteris avaluables per judici de valor i procedirá a
l'obertura del SOBRE C DIGITAL que cont¡ndr¿ l'oferta avaluable a través de criteris automátics.

En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no

s'ajustin als requer¡ments d'aquest plec, procedirá a avaluar i classificar les ofertes, ifará la

proposta d'adjudicació a favor del licitador que h¡ hagi obtingut la millor puntuació d'acord amb
els criteris de valoració i les millores ofertades; tot a¡xó, sens perjudici del procediment que

caldrá seguir si es detecten ofertes ¡ncurses en presumpc¡ó d'anormalitat, d'acord amb el que es

disposa a la cláusula XVl.1 d'aquests plecs.

El lloc, dia ihora de l'obertura del/s sobre/s es publicará en el perfil de contractant amb una

antelació mínima de tres dies háb¡ls.
14
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xvt. CLASSIFICACIÓ DE tES OFERTES

establir¿ per ordre decre¡xent les proposicions presentades ique no hagin estat declarades

desproporcfonades o anormals, conforme disposa l'article 150 de la Llei 9/2OL7, de 8 de novembre,
de contractes del sector Públ¡c.

XVII. ADJUDICACIÓ DEt CONTRACTE

El l¡citador proposat com adjudicatari abans de l'adjudicació idins del termini de 10 dies hábils

comptadors des de l'endemá de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 LCSP haurá

d'aportar i/o acreditar el segúent:

Document Nacional d'ldent¡tat de la persona física s¡gnant de l'oferta económica.

En el cas que el lic¡tador actuí en nom d'altre, s'haurá d'aportar el ooder notarial validat per

la Secretar¡a General o de funcionari llicenciat en dret de l'Ajuntament, juntament amb el

Document Nac¡onal d'ldentitat del representat.

Si ho fa en nom d'una persona juríd¡ca, s'aportará l'escriotura de constituc¡ó de la Societat i

en seu cas, mod¡ficacions posteriors, degudament ¡nscr¡tes en el Registre Mercant¡1, quan

aquest requis¡t s¡gui exigible d'acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. 5i no ho

és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjangant l'escriptura o el document de
constituc¡ó, els estatuts o l'acte fundac¡onal, en qué constin les normes per les quals es

regula la seva activitat, inscrits, s¡ s'escau, en el registre of¡c¡al corresponent.

Documentació justificativa que acred¡t¡ disposar efectivament dels m¡tjans als qual s'hagués

compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.

Cert¡ficat exped¡t per l'assegurador, en qué constin els imports i riscos assegurats i la data de

venc¡ment de l'asseguranga, i mitjangant el document de compromís vinculant de

subscripció, prórroga o renovació de l'asseguranga, en els casos en qu¿ sigu¡ procedent.

- Acreditar la const¡tució de la garantia definitiva a la Tresoreria Municipal. Si la garant¡a es

constitue¡x m¡tjangant aval bancar¡ o asseguran9a de caució, aquest haur¿ presentar-se

degudament interv¡ngut per fedatari públic. La const¡tució de la garant¡a s'acred¡tará

m¡tjangant carta de pagament expedida per la Tresorer¡a.

- Els cert¡ficats acred¡tat¡us de trobar-se al corrent del compliment de les seves obli8acions
tributáries ¡amb la Seguretat Social, llevat que l'Ajuntament disposi d'aquests.

- La resta de circumstáncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la
resta que sigu¡ ex¡gible.

Aquelles empreses que estigu¡n ¡nscrites en el Reg¡stre de Licitadors de la Generalitat de catalunya
i/o de l'Administració General de l'Estat restaran ex¡mides de presentar la documentac¡ó referida si

consta en el Reg¡stre de Licitadors.
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En el cas de no complimentar aquest requeriment en el ni assenyalat, .que el

licitador ha ret¡rat la seva oferta , proced¡nt en aquest cas a requerir la documentac¡ó al

següent l¡c¡tador, segons l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

L'órgan de contractació adjudicar¿ el contracte en el termin¡ de 5 DIES HAEIIS se8üents a la recepció

de la documentació requerida, de conformitat amb el que disposa l'article 150.3 de la tlei 9/2017, de

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'acord d'adjudicac¡ó haur¿ de ser motivada i será notificat als licitadors en el termin¡ máx¡m dels 15

dies següents a qué hag¡ estat acordat ¡s¡multániament es publicará en el perf¡l de contractant.

XVIII. SUPERUSIó DE I'EXECUCIó DEt CONTRACTE

fAjuntament designará un responsable del contracte, que será la persona que en cada moment

tingui encomanada la direcció de la secció de seguiment igestió d'¡nstal'lacions esport¡ves municipals

o equivalent del Serve¡ d'Esports iJoventut, o en qu¡ expressament delegui.

XIX. POTESTATS DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament, a més de les prerrogatives reconegudes amb car¿cter general a l'art. 190 de la Lle¡

9l2lf7 , de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic, ostentará les següents potestats:

a) Ordenar les modificacions en la prestació del servei que aconselli l'interés públic.

b) Controlar de forma permanent la prestació dels serve¡s, per la qual cosa podrá inspeccionar,

en tot moment, les tasques que s'est¡guin desenvolupant.
c) Dictar les ordres ¡ les ¡nstruccions per al correcte compliment del contracte, i per manten¡r o

restablir la qualitat deguda en el servei, aixícom per imposar les correccions pertinents.

d) Sol.licitar a l'adjudicatari/a els informes i la documentac¡ó que s'estimin pert¡nents

e) Qualsevol altra que estableixi la leg¡slació v¡8ent.

XX. BÉNS I INSTAT.IACIONS QUE ES POSEN A DISPO$CIó DEL CONTRACTISTA

euant a la utilització pr¡vat¡va de l'espai de domini públic dest¡nat a bar-restaurant, l'adjudicatari
gaudirá d'una concessió deman¡al sobre els espa¡s dest¡nats a bar, cuina ¡magatzem descrits als

Annexos de cadascun dels locals objecte d'aquests plecs, ¡ que s'adjudicará de conformitat amb els

criteris de selecció del contractista previstos en aquests plecs.

XXI. RÉG|M SANCIONADOR

1. L'adjudicatari está obligat a complir el contracte amb estr¡cta subjecció al que estableixen

aquests plecs de condicions.

2. L'incompliment de les condicions del contracte per part de l'adjudicatari no requerirá d'avís o

not¡ficac¡ó prévia per aplicar la sanc¡ó pert¡nent.

3. L'adjud¡catar¡ haurá de rescabalar al Munic¡p¡ els danys i indemnitzar-lo dels perjud¡c¡s derivats

de dol o negligéncia en el compl¡ment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests

supós¡ts la indemn¡tzació es determinará per l'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats, prévia

aud¡éncia de l'adjudicatari, isense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeix¡.
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5.

Així mateix, l'adjudicatari será l'únic
derivats directa o indirectament de la
responsabilitat de l'Ajuntament.

.ir,¡uerjudicis
gestió i funcionament dels serveis, ouedant exclosa la

Amb independéncia d'aquesta indemnització, l'incompliment o defectuós compl¡ment de les

obligac¡ons contractuals donará lloc a la imposició de sancions.

En els supós¡ts d'incompliment de les obligacions assumides pel adjudicatar¡, l'Ajuntament podrá

compel'lir al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb els efectes següents.

a. Pérdua de la garantia def¡n¡tiva, en el seu cas.

b. Inhabilitació de l'adjudicatari per a ulteriors licitacions i adjudicac¡ons.

c. Reintegrament a cárrec de l'adjudicatari de la despesa que resulta de la nova adjudicació

o realització amb relació a l'anter¡or de la que porti causa.

d. Retenc¡ó d'elements de l'edjudicatar¡, si es creu oportú.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'¡ncompl¡ment que no

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament podrá aplicar les sancions que es contemplen en

aquest plec, graduades en atenció al grau de perjud¡c¡, perillositat ¡/o reiteració.

En els casos d'¡mpos¡c¡ó de sancions iresolució del contracte pel seu incompliment, es donar¿

audiéncia a l'adjudicatari perqué pugui formular al'legacions, resolent l'órgan de contractació.

lnfraccions:

T¡ndran cons¡deració de faltes lleus qualsevol ¡ncompliment de les obligacions contractuals

establertes en aquest plec de cláusules que no causin un detriment ¡mportant al servei i que

no siguin considerades com a greus o molt greus.

T¡ndran consideració de faltes greus:

- L'incompliment dels horar¡s de manera sistemática en la prestació del servei que

ocas¡oni perjud¡c¡s o d¡storsió del mate¡x.

- La ¡nterrupc¡ó del servei per un term¡n¡ superior a 24 hores ¡ inferior a 48 hores.

- La negl¡géncia o compliment defectuós ¡nexcusables de les obligacions contractuals.
- El tractament vexatori a l'usuari, exceptuant que aquest tractament reunís les

característiques per a class¡ficar-lo com a molt greu.

- En general, l'incompliment greu dels deures ide les obligac¡ons amb el usuari ¡la
Corporació, així com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.

Tindran considerac¡ó de faltes molt greus aquells incompl¡ments que ocas¡on¡n una

pertorbació important del servei i, en especial:
- L'abandonament del servei sense causa justificada.

- La interrupc¡ó del servei per un termin¡ superior a 48 hores i inferior a 72 hores.

- Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexator¡ greu a l'usuari.
- Incomplir les directrius que es reserva l'Adm¡n¡stració en l'acompl¡ment del servei o

¡mped¡r que aquesta pugui desenvolupar les func¡ons de f¡scal¡tzació i de control que

li son própies.
- La falta de pagament del cánon per la concess¡ó demanial per a la ut¡lització pr¡vat¡va

de l'espai de domini públic destinet a bar - restaurant.
77



Aiuntament de UHospitatet
¡\r.. d. 8.nst i i Orat! Sochlt
Serve¡ d'Esoorts ¡ Joventut

La falta de pagament de la quantitat que hag¡

usuár¡a majoritária.
- L'incompliment per part del concessionari de les seves obligacions derivades de la

normat¡va aplicable en mat¿ria laboral, de seguretat social ide prevenció de r¡scos

laborals.
- L'acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de

orestació de servei.

9. Sanc¡ons:
. La comissió d'alguna falta lleu podrá donar lloc, prev¡ expedient ¡nstruit a l'efecte, amb

audiéncia de l'adjudicatari, a la comminació de l'ent¡tat contractada.

xx[.

La comiss¡ó d'alguna falta greu podrá donar lloc, previ exped¡ent instrui't a l'efecte, amb

audiéncia del contract¡sta, a la imposició de sanció pecun¡ár¡a fins el 50% del cánon anual

estipulat. La re¡teració en 3 faltes greus podrá donar lloc a la revocació de la concessió.

La comiss¡ó d'alguna falta molt greu podrá donar lloc, previ expedient instrui't a l'efecte, amb

audiéncia del contract¡sta, comportará la imposició de sanció entre el 50% iel 100% del

cánon anual estipulat i/o la revocació de la concessió.

CAUSES D'EXTINCIÓ

Són causes d'extinc¡ó del contracte, les prev¡stes a l'art. 70 ¡ concordants del Decret 336/1988, de 17

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals:

a) El venciment deltermini d'aquesta.
b) La desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.

c) La desafectació del bé.

d) La renúncia de l'adjudicatari.
e) La revocació de la concess¡ó.

f) La resolució judicial que declari l'ext¡nc¡ó.
g) La mort jurídica de l'adjudicatari.

fAjuntament podrá revocar la concessió per qualsevol de les circumstáncies següents:

. La manca d'obertura al públic del bar o l'incompliment reiterat de l'horari durant 3 o més

dies continus, o durant 3 o més d¡es d¡scont¡nus en un període no superior als 6 mesos.
. No obtenir les ll¡cencies i autor¡tzacions per a l'exercici de l'act¡vitat.
. L'incompl¡ment de les ordres que emeti l'órgan municipal competent en execució de les

potestats que li atorga el present plec de cláusules ¡d'altres d¡spos¡cions aplicables'
. La cessió de la titularitat de la concessió demanial o subcontractació de prestacions

accessóries del servei, sense subjectar-se al régim previst en el presten plec de condicions.
. L'incompliment de la legislació sobre relacions laborals ide Seguretat Soc¡al.
. No ¡n¡ciar el servei en el termini prev¡st en aquest plec.

. Qualsevol actuació constitutiva de delicte o falta tipif¡cada en el Codi Penal o en les Lleis

Penals esoec¡als.
. La reiteració en la comissió de 3 faltes greus.
. La resta dels supósits prev¡stos en el rég¡m sanc¡onador com a causa de resolució.

L'extinció del contracte per qualsevol dels supósits previstos en l'apartat anter¡or donará lloc a la
reversió dels bens i ¡nstal'lacions que amb car¿cter fix s'hagin incorporat a l'immoble objecte de

Ap|lv;., i ¡:r:r li: ..1
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concessió, així mateix comportará l'obligació del concess¡onar¡ d" d"¡I¿?"liitu%'ii n9
de l'admin¡stració dins del termin¡ establert els béns objecte de concessió; aquéstá" obligació
comporta el reconeixement de la potestat de l'ajuntament per acordar i executar per si mateixa el

llangament.

XXIII. RECEPCIÓ DEI CONTRACTE

Efectuades les prestacions convingudes es procedirá dins dels dos mesos següents a l'acte formal de

recepció, a¡xecant la corresponent acta.

En el supósit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a qué l'adjudicatari hagués comun¡cat

a l'Ajuntament que estan efectuades les prestacions convingudes, ¡si el Responsable municipal

considerés que les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho fará constar en l'acta a¡xecada

al efecte amb manifestació expressa de les raons que ho mot¡ven, dels defectes observats ¡de les

instrucc¡ons necessáries, tot assenyalant un term¡ni per a corregir{os, podent el contractista exercir el

dret a fer constar igualment les observac¡ons o reclamac¡ons que consideri escaients.

Aquesta acta es sotmetr¿ al coneixement de l'Ajuntament que dictar¿ l'acord pertinent sense perjudici

del dret del contractista a obtenir per via jurisdiccional la declaració que procede¡xi sobre el que

resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució

pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamac¡ons que hagi formulat l'adjudicatari.

XXIV. DEVOIUqó DE [A GARANTIA

Efectuada la recepc¡ó, l'órgan competent de l'Ajuntament adoptará acord ordenant la devolució

cancel.lació, dins dels dos mesos següents a la data en qué hagués sol.licitat pel concessionari. Si

transcorregut d¡t term¡n¡ no s'hagués adoptat l'esmentat acord, es podrá entendre estimada la petició

de devolució o cancel'lació. Si el concess¡onari no presentés la sol'l¡c¡tud i l'Ajuntament ho creu

conven¡ent, es podrá adoptar d'ofici l'acord de devolució.

XXV. DESCRIPCIÓ DEIS ESPAIS ¡ SERVEIS OBJECTE DE CONCESSIÓ

A cont¡nuac¡ó, es detalla l'horari d'obertura dels tres camps de futbol on estan ubicats els bars

objecte d'aquesta concess¡ó.

El calendar¡ d'obertura oue es descr¡u a continuació és el de la temoorada 2018-19' aquest

calendari serveix com a ¡uia de funcionament oer les selüents temporades.

Període de pre-temporada esport¡va: Del 20108/18 al 02/O9/2018.

Període de temporada esportiva: Del 03/09/18 al 28/07 /2079.
Període de setmana santa, Campus esport¡us: del 15 al 22 d'abril de 2019.

Període d'estiu, campus esport¡us: del 25 de juny al 26 de juliol de 2019'

Períodes esoec¡als de vacances de Nadal iSetmana Santa: l'activ¡tat es manté en menor

volum d'hores ies definirá en funció de les necessitats establertes per l'Ajuntament de

L'HosDitalet.
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- Dies festius: la instal.lac¡ó romandrá tancada els dies festius definits pel calendari anual de

festes nacionals ilocals, exceptuant quan l'activitat que es desenvolupi correspongu¡ al

calendari de compet¡c¡ó federada oficial o a altres act¡v¡tats que determini l'Ajuntament de

L'Hosp¡talet, prév¡ament comunicades al concess¡onari.

A continuació, a mode or¡entatiu, s'adjunta el calendari d'obertura dels Camps Municipals de Futbol.
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Del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Del 15 al 23 d'abril de 2019Vacances de Setmana Santa

Del 29 de ¡uliol al 15 d'asost de 2019
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A continuació es descriu el detall icaracterístiques de cadascun dels lots.

IOT 1. CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL SANTA EUIATIA

1. DADES GENERAIS DE I.A INSTAI.IACIÓ

. Class¡ficació camp de Futbol

. Nom ofic¡al de la Instal.lació Camp Municipal de Futbol Santa Eulália
r Adrega C/ Fortuna
. codi Postal 08902
r Barri santa Eulália
. Districte lll
. Any inaugurac¡ó 2009
. Transport públic FFcc (Europa Fira)
. Párquing NO
. Accés adaptat Sl
. Entitat usuária majoritária Club de Futbol Santa Eulália

2. DETATL DE T ESPAI DE BAR

¡ Superfíc¡e bar 85,00 m2
. Planta ba¡xa 38,50 m2
. Planta pr¡mera 52,16 m2

El Bar-Restaurant de la instal'lació esport¡va ocupa una superfície útil de 38,50 m2 en planta ba¡xa

por on té l'accés principal ide 52,16 m2 a la pr¡mera planta, on té accés secundari id¡sposa d'una
escala interior que comunica els dos nivells. La superfíc¡e út¡l total és de 85 m2.

Valor de f'espai de bar-restaurant objecte de la concessió: L76.28O,00 €,

2.1. Instal.lac¡ons, Mobil¡ari ¡ Btr¡s

El Bar-Restaurant es lliurará sense cap mobiliari ni d'estris.

en 5e5sro
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3. GARANTIES DEL CONTRACTE

Els ofertants interessats hauran de constituir garantia provisional per import de 3.525,60 €

equivalent al 2% del preu del domini públic a ocupar.

L'adjud¡catar¡ haurá de constitu¡r una garantia definitiva per ¡mport de 5.288,40 € equivalent al 3%

del preu del domini públic a ocupar.

4. CANON

El Cánon de la concessió es fixa en un tipus mínim de 470,00€ mensuals, que els l¡c¡tadors podran

millorar a l'alga en les seves ofertes.

5. CALENDART PrA D'ÚS (TEMPORADA 2018/19)

El calendari del pla d'ús esportiu que es descriu a cont¡nuac¡ó

calendari serveix com a guia de funcionament per les següents
de la temporada 2018-19, aquest
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Grdfic 7: Període de Temporoda esportivo
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6. PIANOLS DE TA INSTAI.LACIÓ

Pldnol 7: Plontd generol - sítuociÓ
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Pldnol 2: Plonta generol - vestidors
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Pl¿)nol 3: Plonto bo¡xo i Pr¡mero I

Pldnol 4: Plonta bo¡xo ¡ Pr¡mero 2
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tOT 2. CAMP MUNICIPAL DE FUTBOT FEIXA TI.ARGA

1. DADES GENERAIS DE tA tNsrAt.tAqó

Classificació Camo de Futbol
Nom Oficial de la Instal.lació Camp Municipal de Futbol Feixa LLarga

Adrega
Cod¡ Postal
Barr¡
Distr¡cte
Any inauguració
Transport públic
Párquing
Accés adaptat
Ent¡tat usuár¡a major¡teria

Travessia industrial, 48
08907
Bellv¡tge
VI

1993
METRO 11, BUS LH1, LH2 I L1O

sí
5l

Unión Deportiva Unificac¡ón Bellvitge

2. DETAtt DE t' ESPAI DE BAR
. Superfície bar 131,09 m2
. Sala 110,94 m2
. Cu¡na 11.84 m2
. Serve¡s 8,31 m2

El Bar-Restaurant de la instal.lac¡ó esport¡va ocupa una part de l'edificació situada a la dreta de
l'accés princlpal del camp ¡ocupa una superfície construida de 110,94 m2. també disposa d'un accés
directe des de l'aparcament exterior.

Valor de l'espai de bar-restaurant objecte de la concessió: f7O.4L7,OO €

2.t.
Instal.lacions, Mobiliar¡ i Estris

El Bar-Restaurant es lliurará sense cao mobiliari nid'estr¡s.
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3. GARANTIES DEL CONTRACTE

Els ofertants interessats hauran de const¡tuir garantia provis¡onal per import de 3.408,34 €

equ¡valent al 2% del preu del domini públic a ocupar.

L'adjud¡catari haurá de const¡tu¡r una garant¡a definitiva per import de 5.112,51 € equivalent al 3%

del preu del domini públic a ocupar.

4. CAilON

El Cánon de la concessió es fixa en un tipus mínim de 610 € mensuals, que els l¡c¡tadors podran

millorar a l'alga en les seves ofertes.

s. CATENDART Pr.A D'ÚS (TEMPORADA 2018/19)

El calendari del pla d'ús esportiu que es descriu a cont¡nuació el de la temporada 2018-19, aquest
calendari serveix com a gu¡a de funcionament per les
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GrdÍic 1: Període de Temporodo espottivo

6. PTANOLS DE TA INSTAL.IACIÓ
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tOT 3. CAMP MUNICIPAT DE FUTBOT PUBITLA CASES

1. DADES GENERATS DE tA INSTAL.I.ACIó

. Class¡ficac¡ó

. Nom Of¡cial de la Instal.lació

. Adrega

. Cod¡ Postal
¡ Barr¡
. Districte
. Any ¡naugurac¡ó
. Transport públic
. Párqu¡ng
. Accés adaptat
. Ent¡tat usuária majoritária

2. DETATL DE L' ESPAI DE BAR

. Superfície bar 72,80 m2
¡ sala 58,88 m2
. Cu¡na 8,30 m2
. Magatzem 5,62 m2

Camo de Futbol
Camp Municipal de Futbol Pubilla Cases

crta. de collblanc 208
08906
Pubilla Cases

V
1988
L5 (Pubilla Cases)

sl
sl
Centre d'Esports Pubilla Cases

Ap icvát i ui"ria de Govern Locijl
en se55l {l '2 ":1-l:"?0+9
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::: lli_

El Bar-Restaurant de la ¡nstal'lac¡ó esport¡va ocupa una part de l'edificac¡ó s¡tuada a l'esquerra de
l'accés principal del camp i ocupa una superfÍc¡e total constru¡:da de 72,80 m2. L'espai del bar está
d¡stribuil en 3 espa¡s diferenciats, una sala, una cuina i un magatzem.

Valor de l'espai de bar-restaurant objecte de la concessió: 109.000,00 €.

2.r.
Instal.lacions, Mobiliari i Estris

El Bar-Restaurant es lliurará sense cap mobiliar¡ ni d'estr¡s.
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3. GARANTIES DEt CONTRACTE

Els ofertants interessats hauran de const¡tu¡r garantia prov¡s¡onal per import de 2.180,00 €

equivalent al 2% del preu del domini públic a ocupar.

L'adjudicatari haurá de const¡tuir una garantia defin¡t¡va per ¡mport de 3.270,00 € equivalent al 3%

del preu del domini públic a ocupar.

4. CANON

El C¿non de la concessió es fixa en un tipus mín¡m de 430,00€ mensuals, que els licitadors podran

millorar a l'alca en les seves ofertes.

s. CATENDART PLA D'ÚS ITEMPORADA 2018/19)

El calendari del pla d'ús esport¡u que es descriu a continuació és el de la temporada 2018-19, aquest
calendari serveix com a guia de funcionament per les següents temporades.

Aprova t iler unta dc govern Loc¡r

0.¡ ..;-,..i;13en 5es5to

Vicerccrct¿ri ' c!-el:i-¡ liif rii.: ic:lI
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A¡untament de UHospita[et
Ar.. d. B.n.3t¡r i Dr.ú soc¡.|.
Servei d'Esoorts i Joventut
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Apro'/át i:,t r

Ajuntament de L Hospitatet
Ar.. d. lanaatar ¡ Drat¡ so.Lla
servei d'Esoons ¡ Joventut

5. PIANOIS DE tA INSTAT'IACIÓ

Pldnol 7: Situoció i emPlogoment

Pldnol 2: Plonto gar
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Ajuntament de L Hospitalet
Á... da 8.ñ.¡tar I Oratt Soalala

Serve¡ d'EsDorts ¡ Joventut

Apro\,¿t ¡ler
en sessió

unt3 d¿ 66i/ern Locai
'fl '2':'t!ta: ?0f9

:iLif illiftSz
¿l¡t i 1.]c¡rir: ¡c1,:tI

.., I,i:

DILIGENCIA per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars és

complementar¡ al de cláusules administratives generals d'aquest A,untament iconté totes les dades

que requere¡x l'art¡cle 67 del Re¡al Decret LO98/2OOI, de 12 d'octubre, m¡tjangant el qual s'aprova el

Reglament General de la Llei de Contractes de les Adm¡n¡stracions Públiques.

Cap de Servei d'Esports ¡Joventut

L'Hosp¡talet de LloffeCat, a 15 de gener de 2019

I

I
Vist-¡-plau ,_- \-

Soledat Colomé Coca
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ANNEX I

MODET DE PROPOSICIÓ ECONÓMICA

Apr ov¿t ijer i¿
e:'t seSs¡ó

{::i./t. | ;_r
vlCeSccrei,j¡ i -

riiS fle ujo!,ern Locai
0 2 ,;:1...t¿13

,;1r. ? i;tJl;:¡z
il:i t lJcriia ac iái
rar

A INSERIR EN EL SOBRE C

amb

li ....ii : lll.llll'';;""":'.1'".0":;'-"il*"'Jl"j; ; ;; ;.i'."1",;;; Í!
......, exposa:

1. Que tenint coneixement de I'anunci del concurs oer a LA CONCESSIó DEMANTAL pER A LA

urtrr¿acló pRrvATrvA DE L'EspAr DE DoMrNr púgr-rc o¡sr¡ru¡l A BAR - REsTAURANT DEL cMF
DEPENDENT DEL SERVEI D'ESPORTS I JOVENTUT, a¡xí com del Plec

de condicions que rege¡x aquesta l¡c¡tació i el contracte concessional, pel present escrit man¡festa
que accepta íntegrament les condicions que el plec determina.

2. Que es compromet a executar el contracte d'acord amb la següent oferta económica:

cANoN MENSUAL oFERTAT:

IMPORT tvA TOTAL

PATROCINI ANUAI OFERTAT :

IMPORT tvA TOTAI

de............... de .......

(segell i s¡gnatura electrónica)
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ANNEX II

Mooet oe oecuRacró n¡soNsesu

,1a¡ ei:¡i i"\cr;i:: ¿citt

<indicor obiecte del contrdde i núm. d'expedient>

A INSERIR EN EL SOBRE A

"El Sr./La Sra....................... amb NIF núm................., en nom propi / en representoció de

I'empreso en quolitot de .............., ¡ segons escripturo públ¡ca outoritzodo dovdnt Notori

........., en doto ..... i omb número de protocol ......./o document .',..., CIF núm' domic¡l¡odo

o..,........ correr núm.........., (persono de contocte'...".'... ,,......'., adrcga de correu

electrón¡c teléfon núm. ifax núm.. .' ....'..........."'..), opta a la contractació

refativa a (consignor objecte del controcte i lots, si escoul i DECTARA RESPONSABTEMENT:

- Que les facultats de representació que ostenta són sufic¡ents i vigents (si s'octuo per

representociól; que reuneix totes i cadascuna de les condic¡ons establertes legalment i no

incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 55 a

97 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic'

- eue es troba al corrent del compl¡ment de les obl¡gacions tributár¡es ¡amb la Seguretat Soc¡al

- eue está inscr¡t en el Registre de L¡c¡tadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració

General de l,Estat ¡ que les dades que hi consten no han experimentat cap var¡ac¡ó (en el cas que

ho estigui).

- Que disposa de l'hab¡litac¡ó empresarial o profess¡onal, així com de la solvéncia econÓm¡ca ¡

financera it¿cn¡ca o professional exig¡des ¡que es compromet a adscriure a l'execució del

contracte els m¡tjans personals / mater¡als adients'

- Que, en el cas de recórrer a solvéncia externa, compta amb el compromís per escrit de les

entitats corresponents per a d¡sposar dels seus recursos ¡ capacitats per a utilitzar-los en

l'execució del contracte.

Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de prevenció de riscos laborals ique disposa dels recursos humans ¡técn¡cs

necessaris per fer front a les obl¡gac¡ons que puguin derivar-se del Reial Decret t7Il2OO4' de 30

de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 3U1995, en matéria de coordinac¡ó

d'activitats emoresarials. 
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Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors económics dest¡nats a falsejar la

compet¿nc¡a en l'ámbit d'aquest contracte i que no coneix cap confl¡cte d'interessos v¡nculat a

la seva participació en aquest procediment de contractac¡ó.

Que, en cas que es tract¡ d'empresa estrangera, es sotmet a la jur¡sdicció dels Jutjats iTr¡bunals

espanyols.

Que la plantilla de l'empresa está integrada per un nombre de persones treballadores amb

d¡scapac¡tat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les mesures alternat¡ves prev¡stes en

la legislació vigent.

f1 sí ÜNO ¡ NO obl¡gat per normativa

- Que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportun¡tats entre les dones iels homes'

!sÍ trNO ¡ NO obligat per normativa

Respecte l'lmpost sobre elvalor afegit (lVA) l'empresa:

¡ Está subjecte a l'lVA.

D Está no subjecte o exempt de l'lVA i són v¡gents les c¡rcumstáncies que donaren lloc a la

subjecció o l'exempció.

Respecte l'lmpost d'Act¡vitats Económ¡ques (lAE) l'empresa:

D Est¿ subjecte a l'lAE.

fl Está no subjecte o exempt de l'lAE ¡són vigents les circumstánc¡es que donaren lloc a la no-

subjecció o l'exempció.

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en un¡ó temporal d'empreses, declara:

n SÍté intenció de concórrer en un¡ó temporal d'empreses:

lindicar noms i circumstdncies dets integronts i lo porticipoció de codoscun, o¡xí com

t'ossumpció del compromís de constitu¡r-se formolment en un¡ó temporol en cas de resultor

odjudicotoris)

fl NO té intenc¡ó de concórrer en unió temporal d'empreses
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Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions,

comun¡cac¡ons i requer¡ments per mitjans electrón¡cs a:

Persona/es

autor¡tzada/es*

DNI* Correu electrónic
professional*

MóbiI
professional

*Camps obligotoris.

Si l'adrega electrónica o el número de teléfon mdbil fac¡litats a efectes d'avís de notificació,

comun¡cacions i requer¡ments quedessin en desús, s'haurá de comunicar la dita circumstáncia,
per escr¡t, a l'Ajuntament de fHosp¡talet de Llobregat, per tal de fer la modificació

corresoonent.

El licitador/contractista declara que ha obt¡ngut el consent¡ment exprés de les persones a qui

autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requer¡ments derivades d'aquesta

contractació, per tal que l'Ajuntament de fHosp¡talet de Llobregat pugui facilitar-les al servei e-

Notum a aquests efectes.

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació

assenyalada en la cláusula XVll del Plec de condicions técniques i económic - administratives

oarticulars.

(Doto i signoturo electrónicol."
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