ACTA PLENARI DE NATURALESSA ORDIN^RTfi^ DE DILLUNS, 30 DE
GENERDE2017.

HORA: 20,15 HORES a 21,30 HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
H¡ assisteixen:
-Marc Bigordá Prió, alcalde de! TSG-AM.
-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.
-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.

-Jesús Duch Gateil, regidor de CIU.

No assisteix i excusa la seva abséncia
-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.

PART RESOLUTIVA:

1.-PROPOSTA D'APROVACIÓ CARÁCTER ORDINARl DE LA SESSIÓ.
S'APROVA PER UNANIMITAT.
2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTES.

3'APROVEN PER UNANIMITAT.
3.-PROPOSTA D'APROVACIÓ 0'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC
DE CLAUSULES PER A LA LICITACIÓ MITJANgANT PROCEDIMENT DEL
BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE UAJUNTAMENT DELS GARIDELLS.
Vista la necessitat de realitzar 1'explotació del bar del Casal Municipal cTaquest
munidpi, ja que es va fínaiitzar el contráete celebrat en el seu dia.

Vist que donada la característica de 1'explotació del é&rvei de bat en edifici
públic es considera com a procediment mes adequat el procediment obert,
oferta económicament mes avantatjosa.

Com conseqüéncia es va procedir a redactar el plec de clausules
administratives, que ha de regir aquesta contractadó.

El contingut del plec de clausules es el següent:

"PLEC DE_CLÁU_SULES_ECONOMIQUES_1 ADMSNlSTRAriVES PER A LA UCITACIÓ MITJANCANT
PROCEDWNT OBERT_ PER__ L'EXPLOTACIO DEL BAR_ DEL CASAL _MUN¡C¡PAL_ DE

IJAJUNTAMENT DELS GARSDELLS.

1.- OBJECTE.

Constiíueix ¡'objecte (í'aquest contráete QdmimstrQtíu Qspeda! ¡!exp¡otQC'¡ó dei sen/e¡ de Bar del Casal
Mumcipa! de ¡'Ajuntament deis GarícíeHs,

E! contráete defímt té ¡s quaHfscadó de contráete aümimstrQtiu espedal, tai com estabíeix 1'art'ide 19.1.b)
efe/ Text Retos de ia Uei de Contrsctes de¡ Sector PúbiÍc, aprovat pe! Reía! Decret Leg¡s¡at¡u 3/2011, de
14denovembre.

2.-PROCEDIMENT DE_SE_LECCIO ¡ ADJUDSCAdó.

La forma c¡'adjudscadó del contráete de! sen/e/ del bar en un edifití púbHc sera e! procediment obert, en
qué fot empresarí ¡nteressat pot presentQr una proposició, ¡ s'exc!ou tota negociado deis termes de¡
contráete, de conformstat amb 1'srt'ide 157 de¡ Text Retos de ¡a Lle¡ de Contractes dei Sector PúbHc,
aprovat pe/ Resa¡ Decret Leg¡s!atiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a !s valorado de ¡es proposicions ¡ !a determinado de !!ofeíta económícament mes QvantQtjoss
s'Qtendrá a! que oferesx mHior preu, de conformítat amb !'art¡c¡e 150 de¡ Text Refós de ¡a Ue¡ de
Contractes de¡ Sector Públsc, aprovat pe/ Reía¡ Decret Legístatiu 3/2011, de 14 de novembre, ¡ amb /a
clausula desena d!aquest P/ec.

3.- CONDICfONS ECONÓMfQUES.
3.1.- Canon Mun¡c¡pa¡:

Bpreu base de ¡idtació ascendesx a ¡a quQntitat de 1,00 Euro ANUAL mes ¡VA (21%).

L'adjud!catarí aportara a 1'Ajuntament e/ preu corresponent a¡ mes seg^nt de ¡a formaHtz^íó de!
contráete.

--—^---"

Bs dos anys restants, e¡ preus'aport3ráa¡ primer tnmestre de ¡'anynaturaí.
Aquest preu es m/7/oraü/e a l!a¡Qa.

SÍ e! preu corresponent a 1'adjudicQció del contráete es supQnor a 1.000,00 Euros, es podrá pagar en dues
quote$: ¡a primera quots a! primer tnmestre del contráete ¡ /a segona quota ai tercer trimestre de ¡'any.

3.2.- Tarífes:

£/ contractista haurá de presentar is proposta de preus per cada any natura! abans de! 15 de desembre
de cada any anterior, que ¡'Ajuntament haura d'aprovar per decret d'A¡ca!cS¡a, En quan !!adjud¡catarí
presentí ¡a proposta cte preus anual, ¡'ajuntament ¡¡ podré requerír fírmsr un document recordaton deis
drets ¡ obHgadons com adjudícatan de! casal.
Bs preus Qprovats entraran en vigor ¡!1 de gener de l!any següent / serán vsgents fsns a la seva propera

modtfícadó !'any següent.

4.-_DURADADEL_CONTRACTE.
La durada efe/ contráete seré de TRES ANYS.

5.- HORARS DEL BAR ¡ SERVÉIS A PRESTAR.

L'horañ mínim d!obertura de! servei de bar, a miilorar a proposta de! iidtador, será de DÍLLUNS a

DiVENDRES de 17,00 hores a 21,00 hores ¡ DSSSABTES / DWENGES i FESTÍUS de 10,00 a 14,00
horessde 17,00horesa21,00hores, amb un maxim d!un día de festa setmana!.

L'adjud¡catarí disposa d'un període de QUINZE DtES NATURALS a !'any, en e¡ que podra tancar-se e/
toca/ en motiu de les VACANCES; ¡a proposta de vacances slha de presentar en un mes cí'ante!ac¡ó a
consensuar amb ¡'Ajuniament

D¡t horan s'a!terara en eis casos que ¡'AJuntament així ho requereixs com a conseqüénda de ¡'organitzadó
d!actes de confiuénda pública en e! que s¡gu¡ necessan ei fundonament d'aquest serve'!.

En tot cas, es requeríré autorítzadó previa de ¡IAjuntament per a ¡a modificado de dits horarís.
En íot cas, ¡'Ajuniameni es reserva ¡a possibiHtat d'organ¡tzar actes sodaís i ¡údícs.
0s se/ve/s a presfar efe carácter obHgatorí son eis següents:
-Serve/ de cafetena ¡ de begudes fredes i cQ¡entes.
-Se/ve/ entrepans.
-Cuidar e/ bon ordre de! servei.

-Prendre quantes mesures san¡tanes estabieix ¡a /eg/s/ac/o vigent per a tes exp¡otacíons d'aquest tspus.

6.- ACREDfTAClÓ DE UAPTITUD PER CONTRACTAR.

Podran presentar propos¡dons /es persones naturaís o jurícHques, espanyoíes o estré^geres, que t¡ngu¡n /
plena capadtat d'obrar, no estar ¡ncurs en prohibícions de contractar, ¡ acreditar ¡^eva soivéoeía
económica, fmancera i técnica o professional.

1. La capacítst d!obrar deis empresarís s'Qcred'¡tará:

a)La capacitat d'obrar deis empresaris que síguín persones jurídsques, mitjangant ¡'escnptura o
document de constitudó, e¡s estatuts o ¡'acte fundacional, en qué constjn ¡es normes per !es quals es
regula /a seva actívitat, degudament inscríts, si s'escau, en e/ Registre púbiíc que correspongui, segons el
típus de persona jurídscQ de qué es tracti.

b) La capadtat d'obrar deis empresarís no espanyols que s/gu/n nac¡ona¡s d'Estats membres de fa
Unió Europea, per a !a seva ¡nscrípcíó en e/ registre procedent d!acord amb ¡a legísíadó de ¡'Estat on
est¡gu¡n estableíts, o mitjanQsnt /a presentado d!una dedaradó jurada o un cert'¡f¡cat, en els termes que
s'estQb¡e¡x¡n regismentáríament, d'acord amb ¡es djsposicions comumtaríes dlap!'¡cac'¡ó.

c) Bs altres empresarís estrangers, amb informe de ¡a Msssió Dipiomatica Permanent d'Espanya en
¡'Estat corresponent o de ¡!0f¡dna Consular en ¡'ambít temtoríQÍ de¡ qua¡ rQdiqul el dom¡c¡!¡ de ¡'empresa.

2. La prova perpart deis empresarís de ¡a no concurrencia (falyuna de ¡es prohibicions de contractar
de 1'art'sde 60 de! Text Refós de la Ue¡ de Contractes del Sector Públsc, aprovat pe/ Reia! Decret Leg¡s!at¡u
3/2011, de 14 de novembre, es podra realitzar

a) MHjangant testimom jucSícia! o certificado administrativa, segons eís casos, i quan aquest document no
pugui ser expedít per ¡'auiorítat competent, podra ser substituft per una dedaradó responsable atorgada
davant una autorítat administrativa, notan púbHc o organísme professhna! quaíificat

b) Quan es tractí cfempreses d'Estats membres de la Unió Europea ¡ aquesta possíbHitst estígui
prevista en !a ¡egssiadó de l!Estat respectíu, podra també substHusr-se per una dedsradó responsable,
atorgada davant una autontatjudídal.

3, La sofvénda de 1'empresarí:

3.1 La solvencia económica ¡ financera de ¡'empresarí podra acredítar-se per un o diversos deis mstjans

següents:
a) Dedaradons apropíades d'ent'¡tats fsnanceres o, s¡ s'escau, jusHfscant de 1'existénda d'una

asseguranga d'¡ndemn¡t¡adó per ríscos professionaís.

b) E!s comptes anuais presentáis en e! Registre Mercantil o en el Registre ofíh¡al que correspongui. 0s/
empresans no obligáis a presentar e¡s comptes en Registres ofidaies poderí^-^pítar, com^fñstja
aitematsu d'acreditado, eis ¡Hbres de comptabiHtat degudament legaíitzats.

c) Dedaradó sobre e! voium global de negocis ¡, s¡ s'escau, sobre e! voium de negods en ¡'ámbit
dlactivítats corresponent a ¡'objecte del contráete, refent com a maxim a!s tres úítims exerdcis disponibles
en fundó de ¡a data de creado o d'm¡c¡ de les actMtats de 1'empresarí, en !a mesura en qué es dísposi de
/es referéncies d'aquest vo¡um de negods.

3.2. Aíxí matesx, !a solvencia técnica per aquesta iídtaaó deis empresarís s'acred!t3rá per un o diversos
de!s mitjans següents:

a) indicado de ¡a parí de! contráete que ¡'empresan té eventuQÍment e¡ propósít de subcontractar.

7.- PRESENTACIÓ DE PROPOSSCIONS ¡ DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
Les ofertes es presentaran a 1'Ajuntament deis Garidelts, amb adrega Avinguda CatQtunya, 2, E!s
GarídeHs, en horarí d'atencíó a! púbííc, d¡ns del terminí de TRENTA DIES naturaís a comptar a partir del
día següent a! de !a pubíicació de 1'anunci de lidtadó en e¡ ButHefí Ofícía! de ¡a Provínda i ai Perfi! del
Contractant

¿.es ofertes es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans eiectrónics, ¡nformatics o
teíemátics, així com en els restants registres electrómcs de quaísevo! deis subjectes ais quals es refereix
/'art/c/e 2. •?. tíe /a Ue¡ 39/2015, d!1 d!octubre, de¡ Procediment Adminístratiu Comú de ¡es Admlmstradons
Publiques.

Quan tes ofertes s!env'¡'ín per correu, ¡'empresari ha de justificar ¡a data d!¡mpos!C¡ó de 1'envíament en

¡'oficina de Correus ¡ anundar a ¡'órgan de contractQdó ÍQ remisssó de ¡'oferta mítjanQant fax o telegrama
en e! mateix d¡a, consignQní-se el número de !lexped!ent, tito! complet de 1'objecte del contráete i nom del
Hcitador,

L'acreditado de la recepció de ¡'esmentat fax o telegramQ s'efectuara mitjangant cHHgéncia estesa peí
Secretan mumdpal. Sense ¡a concurrencia d'ambdós requisas, no será admesa ia proposició s¡ es rebuda
perfórgan de contractadó amb posteríorítat a ¡a data de terminado deí termini assenyaíat en 1'anunci de
Iscitadó. En fot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que slhag¡ rebut la
documentado, aquesta no será admesa.

Bs mitjans eíectrónics, ¡nformátscs s teíemafícs utíHtzables han de compHr, a mes, e¡s\equ¡sits establerts,
en /a D/spos/c/o AddÍdona! Setzena del Text Refós de ¡a Uei de Contractes aprovat ]^r Relal Depret
Leg¡s!atiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada Hcitador no podra presentar mes d'una oferta. Tampoc no podra subscnure cap proposta en unió
temporal amb aitres s¡ ho ha fet individuaíment o consta en mes d'una unió temporal. La infracció
d'3questes normes donara Hoc a ia no admísssó de totes les sol-Stdtuds subscrites peí lídtador.

La presentado d!una proposidó suposa ¡'acceptadó inconcUdonsda per ¡'empresan de ¡es dáusuíes
d'aquest PSec.

Les proposidons per participar en ¡a ¡¡atado es presentaran en dos sobres tancats, signáis peí Hdtador i
amb indicado de! domidi! a!s efectes de notíficacions, en qué h¡ constara ¡a denominado del sobre i !a
Hegenda "Proposíaó per ¡¡atar a ¡a contractadó de! serve/ de bar de! Casaf Mumdpal de
1'Ajuntament deis Garídells."

La denominado deis sobres es ¡a següent:
- Sobre «A}>: Documentado Admimstrstiva.
-Sobre "B": Proposidó Económica í Documentado Quantificable de Forma Automática.

SOBRE <(A»

DOCUMENTACIÓ ADMSNÍSTRATfVA-

a)Documents que acrediten la personaHtat jurídica de ¡'empresarí.
Persona físscs: D.N.i degudament compulsat.

Persona jurídica: Atenent a /s documentado indicada a !a cíáusuia sisena.

b) Documents que acrediten la representado.

— Bs que compareguin o signin ofertes en nom d'un aítre, presentaran copia notanai del poder de
representado, vaiídat pe! Secretan de ¡a Corporadó.
— S/ e/ lidtador es persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrít en e¡ Registre Mercantií, quan
sígui exígibíe ¡egaiment.
Iguaíment !a persona amb poder vaHdat a efectes de representado, ha dlacompanyar fotocopia
compulsada adminístratívament o testimoni notaría! del seu document nacional dlidentííat.

c) Declarado responsable de no estar ¡ncurs en una prohibido per contractar de ¡es recolHdes en
!'art¡c!e 60 de! Text Refós de ¡a Lle¡ de Contractes efe/ Sector Púbtic, aprovat peí Reial Decret
Legislatíu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta declarado ¡ncloura ¡a manifestado d'estar a! corrent en e/ compíiment dé^ ¡es obHgacíons ¡
tríbutáries ¡ amb la Seguretat Soda! ¡mposades per ¡es d'¡spos¡c'¡ons v¡gents, sense p^judid que ¡a /
justificado acreditativa d'aquest requisít s'hag'¡ de presentar, absns de !'adjudicado defíwísva^ér
¡'empresarí a favor de! qual se n!hag! d'efectuar.

d) Documente que acreditín la solvencia económica ¡ técnica, atenent a clausula sisena.

e) Sí escau, una adrega de correu electróníc on efectuar les notífícadons.

f) Les empreses estrangeres presentaran declarado efe submíssíó a la Jurísdscció deis Jutjats ¡
Tríbunals espanyols de qualsevo! ordre, per a totes aquellos ¡ncidéncies que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contráete, amb renuncia, s¡ s'escau, a¡ fur jurísdicdonai estranger que
pugui correspondre a/ ¡icitador.

SOBRE «B»

PROPOSÍCIÓ ECONÓMICA I DOCUMENTACIÓ QUANT!FfCABLE DE FOKMA AUTOMÁTICA.
a)Prof¡os¡ció económica,

Es presentará conforme al modei següent:
«En/Na _ __, amb domsdli ais efectes de notificaaons s _, c/
n.° _, amb DNi no _, en representado de ¡lEniitat
^ amb CIF no _, assabentat de ¡'expedsent per a ¡a contractadó del

serve/ per a ¡'expíotadó de! bar de! Casal Munjdpal de ¡'Ajuntament deis Garídeíls, procecUment obesi,
anundat en el Butlietí Oficia! de !a Provincia no _, de data _, faig constar que conec e¡ P!ec que
serveix de base al contráete i ¡'accepto Íntegrament, participo en ¡a Hdtadó ¡ em comprometo a:
PRIMER.- Portar a íerme l:ob]ecte de! contráete per Hmport de/d' _ euros /
euros corresponenis a Hmpost sobre el Valor Afegst.

SEGON,- Que es presenta un ava! per ¡mport tota! de _ Euros.

.de/d' _de20_
Signatura efe/ ¡¡dtador,

8.- CRÍTERfS D'ADJUD¡CACIÓ.

Per a la valorado de ¡es proposídons i !a determinado de 1'oferta económicQment mé^avantatjosQ
s!atendra a diversos cnterís d!adjud¡cac¡ó.

— MHSor oferta económica
Fíns Q un máxím de 10,00 PUNTS.
P/= Pmax x (1- ((CAmax-CAiyCAmax)), d!acord amb eis següents sigmficats:
P¡: Puntuado de ¡'oferta ansHtzada.
Pmax: Puntuado máxima possibie.
CAs: Canon de ¡'oferta anaHtzada.
CAmax: Canon mes a!t deis presentáis.

9.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE UEMPRESA CONTRACTISTA.
1. Correspon exdusívament Q ¡'empresa contracfista la se¡ecdó de! persona! que, reumnt e/s requ¡s¡ts de
títulació ¡ expenénda exigíts en aquests p/ecs, formara part de !' equip de treba!! adscrít a ¡' execudó del
contráete, sense perjudíd de ¡a veríficadó per parí de ¡'entitat contractant det compíiment di aqueils
requisits.

L' empresa contractísta procurará que existeíxí estabjUtat en ¡' equíp de trebal!, i que les varíacions en ¡a
seva composidó siguín puntuáis i obee¡x¡n a raons justificades, en ordre a no aítersr e! bon funcionament
del servei, ¡nformant en tot moment a !!entitat contractant

2.L!empresa contractista assumeix !' obHgsdó d1 exerar de manera rea!, efectiva i continua, sobre e¡

persona! ¡ntegrant de !'equ¡p de trebaH encarregat de 1'execució de! contráete, e! poder de direcdó
¡nherent a tot empresarí. En particular, assumíra ¡a negodacíó ¡ pagsment deis saíarís, la concessió de
permisos, ¡¡¡condes s vacances, ¡es substitudons deis ireballQdors en casos de baixa o abséncia, les
obHgadons ¡egaís en materia de Seguretat Social, ¡ndós ¡'abonament de cofitzadons ¡ e/ pagament de
prestadons, quan procede'¡x¡, /es obHgadons legáis en maténa de prevenaó de ríscos iaborals,!! exercid
de ¡Q potestat dísdpHnana, així com quants drets ¡ obUgadons es denvin de ¡a reíació contractuai entre
empieatí ocupador.

3.L!empresa contractísta veíHara espedaiment perqué eis trebaHadors adscríts a ¡!execuc¡ó de! contráete
desenvoíupin la sevs acfivitat sense extraiimitar-se en /es fundons desenvoiupades respecte de ¡'actMtat
deíimitada en aquests plecs com a objecte de! contractQ,

10.- MESA DE CONTRACTAdÓ.
La Mesa efe Contracíadó, d'acord amb s//ó que estabíeix e! punt 10 cte !a D/spos/c/o Addídonal Segona
de¡ Text Retos efe /s L/e/ tíe Confractes efe/ Secfor PúbHc aprovat peí Reía! Decret Legislatíu 3/2011, de 14
de novembre, en reíaaó amb ¡¡art¡de 21.2 del Reial Decret 617/2009, de 8 de maíg, pe/ qual es desplega

pardaiment /a L/e/ 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes de! Sector Públic \stara presícHda per uf
/

membre de ¡a Corporació o un funcionan d'aquesta i actusrá com a Secretan^ funcionan d^!a
Corporadó, N'han de formar parí, almenys tres vocals, entre eís guate estera e/ Secretan- ¡ñfSr^/éntor o, s¡
escau. Conformen !a Mesa de Contractació e!s membres següents:

- En/Na MARC BÍGORDA PRIO, que actuaré com a Pressdent de ia Mesa.
- En/Na MARTA CAJ!DE BARBEITO, Vocal (Secretaría-ínterventora de ¡a Corporació).
- En/Na JESÚS DUCH, Vocal.
-En/NaJORD! GALLEGO, Voca!.
- En/Na FRANCISCO DOLS, Vocal.
- En/Na MARTA CAJÍDE, que actuaré com a Secretan de la Mesa.

11.- PRERROGATIVES DE LÍADMINISTRACIÓ.
Lórgan de contractadó, de conformitat smb i!artic¡e 210 deí Text Refós de ¡a Ue¡ de Contractes del
Sector Púbtic, aprovat pe/ Reía! Decret LQgisSatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta ¡es prerrogatsves
següents:

a) interpretado deí contráete.
b) Resoiudó deis dubtes que ofereix e! seu compliment
c) Modificado de¡ contráete perraons d!tnterés públsc.
d) Acordar ¡a resoíudó del contráete ¡ determinsr-ne e!s efectes.
En tot cas es concedira audiencia al contractista i se seguirán els trám¡ts que preveu ¡lart'¡c¡e 211 del Text
Refós de !a Lies de Contractes de! Sector Púbisc.

12.- OBERTURA DE PROPOSICIONS.
La Mesa de Contractacíó es constituirá el SEGON d¡Q hábil després de !a finQHtzadó de! tQrmsn¡ de
presentado de ¡es proposidons a¡ matí i es procedirá a ¡'obertura deis Sobres «A» '¡ es quQlifícará la
documentado admimstrativa continguda en aquests.

La Mesa podré conced¡r, si ho estima convenient, un terminí no superior a tres díes perqué el ¡idtador
corregeíxí els defectes o omissions esmensbies observáis en ¡a documentado presentadQ.

Posteriorment, es procedíra a ¡'obertura i examen deis sobres «B», que contenen ¡a proposició económica

¡la documentado quantíficable de forma automática.

n.- REQUER!MENT DE DOCUMENTACIO.
A !a vista de la valorado deis críterís de pondersdó deis quais es automQtJca (Sobre "B"), !a Mesa de
Contractadó proposará a !!adjud¡catar¡ del contráete.

Lórgan de contractadó requerirá a¡ ¡sdtsdor que hag¡ presentat ?rta mes avantatjos^erqué, eo^é!
termíni de deu dies hábHs, a comptar des del següent en qué rebí e¡ requeríment, presentí ia
documentado Justificativa d'estar a¡ corrent en e/ compliment de ¡es seves obHgadons tribuianes i amb ¡a
Seguretat Sodal, de dssposar efectivament deis mítjans que s'hag¡ compromés a dedicar o adscnure a
1'execudó de! contráete conforme a ¡'artscíe 64.2 de! Text Refós de ¡a Lie¡ de Contractes del Sector Públsc,
aprovat pe/ Reía! Decret Legisiatiu 3/2011, de 14 de novembre, ¡ d!haver constituft /a garantía definitiva
que síguí proceden!

A'!X! mateix, es presentará la justifícsdó del contráete d'asseguranQa.

14.- GARANTÍA DEFSNfriVA.
E! Hdtador que hagi presentat /'oferta Qconómicament mes avantatjoss acreditaré /a constítució de fa
garantía per la presentado dsun aval bancarí o un aval en efectiu per ¡mport de 1.500,00 Euros.

La garantía no será retomada o cancel-lada fsns que s'hag¡ produit el vendment del termsm de garantía /' e/
compliment satisfactori de! contráete.

Aquesta garantía respondía a!s conceptes indosos en 1'articie 100 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públsc, aprovat peí Re¡a¡ Decret Leg¡s!at¡u 3/2011, de 14 de novembre.

15.-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
Rebuda la documentado soi-Hatada, fórgan de contractadó adjudicará e¡ contráete dsns deis cinc dies
hábiís següents a ¡a recepdó de ¡a documentado.

En csp cas es podré declarar deserta una lidtacíó quan existeíxi aíguna oferta o proposidó que sígui
admíssible d'acord amb els crítens que consten en eip¡ec.

L'adjud!cació será motivada ¡ es notificará ais candidats o ¡¡dtadors i es publicara simultániament en ei
perfil de contractant.

La notificado contíndra, en iot cas, ¡a ¡nformació necessáría perpermetre si Hcitador exclós o a¡ candsdat
descartst ¡nterposar recurs suficientment fundat contra la decissó d'adjud¡CQC!Ó. En particular expressará
e/s extrems següents:

-En reiació amb eis cand¡dats descartQts, ¡'exposidó resumida de ¡es raons per ¡es qua!s s'ha desestímat
/a seva candidatura.

-Respecte els lidtadors exciosos del procediment dladjud¡cadó, també en forma resumida, ¡es raonsj/er
tes quals no s'ha admés !a seva oferta. \
-En tot cas, el nom de ¡'adjudícatarí, !es característiques ¡ avantatges de ¡Q proposíció de ¡'adjudícatarí
determínants per seleccionar ¡'oferta d'aquest amb preferencia a ta de la resta deis Hdtaclors ¡es ofertes
deis quaís hagin estat admeses.
-En !a notificado ¡ en e! perfil de contractant s'¡nd!cará e! termini en qué caí procedir a ¡a seva
formalítzació.

16.- FORMALITZACSÓ DEL CONTRACTE.
La formaHtzació de! contráete en document admimstrafiu s'efectuara en e!s qusnze dies hábHs següents a
comptar des de !a data de ¡a notificQdó de ¡'adjudicado; aquest document constituirá títoí sufident per
accedsr a qualsevol registre púbHc.

E! contractista podrá so¡-!icítar que e/ contráete s'e¡evi a escríptura púbUca, ¡ serán a carree seu les
despeses corresponents.

17.- DRETS I OBUGACIONS DE UADJUDICATARI.
OBLIGAdONS:
a) Destinar ¡es dependéndes, objecie de! contráete a !'ús específic de! serve¡ bar, sense
apHcar-íes a altres usos, n¡ cedir-ies, no aHenar-ies, n¡ gravar-íes.

b) Abonar e¡s consums corresponents de forma trímestra! ¡ dsns deis deu prímers djes de cada
trimestre.

c) Conservar les instai-ladons, e! mobÍHarí, e/s estrís ¡ e!s comptadors en períecte estat, essent
a/ seu carree ¡'execucíó de les obres de conservado ¡ manteniment necessaries ¡ e/s trebaHs
de neteja de /es ¡nstaí-lacíons.

d) Serán a carree del contractísta ¡es despeses, tant ordsnéríes com extraordmáríes, de carácter
tributan (impostos, contríbudons, faxes de qua!sevo¡ Hpus i cérregues ofídais).
e} Serán també a carree de! contractista les despeses corresponents a/s submímstraments
dlenergia eíéctríca ¡ qua!sevo¡ aitra que pugui derívar-se de ia utHitzacíó de la explotado de
fes insta!-lacions que es ceddxen.

f) L!adjud¡catarí haura de subscnure una pólíssa de responsabílitat dvíi amb cobertura de
responsabiHtat civi! d'exp¡otadó, amb una cobertura mínima de 300.000,00 Euros.
g) ¡ndemnítzar a tercers pe/s danys de quatsew! tspus que puguín produír-se en persones o
coses com a conseqüéndQ de! se/ve?, per actes propis de ilaci]ud¡catarí o de! seus
irebailadors, amb tota! ¡ndemnitat de 1'Ajuntament.

h) Haura d'exercir e! serves per el¡ mate/x, /' no transferír-h n¡ su^oniractar-lo sense /

¡'autorítzQció de ¡'Ajuntament. Qua!sevo¡ acíe de subrogado o transmíssió c/^en/e/ sense,

/

conformstat de !!Ajuntament no eximirá a! contractista de /es sei/es responsabíHtats^
i) El contractssta haurá de compHr amb ¡a normstiva ¡aborai i de seguretat social vígent
respecté deis seus trebaHadors, ¡ aíxs tQmbé, a compHr !a normafsva vjgent sobre prevenció
de riscos laboráis,

j) E¡ contractlsia haura d'estar a! corrent de pagameni de ¡es seves obligacions tríbutanes
estafáis ¡ munídpals.
k) L'adjud¡catarí no podra fer us del "dret de reserva d!adm¡ss¡ó!t menys en e¡ supósit d!alteració
de ¡'ordre públic.

/) Revertir, Q favor de ¡'Ajuntament de!s Garídells, a¡ fmalitzar e! contráete, tes obres i
instal-iadons adscrítes a¡ serveí.

m) En cap cas, /es ceíebrQdons privades que es puguín portar a terme a! Casal, no poden
impedir !a utííítzadó deis seívds de! Bar per ¡a resta d!usuans.

DRETS DE L'ADJUDtCATAR!:
a) UtHitzar /es instsí-Sacions de! Casal.
b) Percebre directament deis cHents ¡es tarifes deis sen/e/s prestáis.
c) Djsposara, sense carree, efe/ setmanarí "B VaHenc", per tal d'ofenr-!o a lectura deis usuarís de!

cass¡. Lajuntament també podña oferír aitres pubHcaaons per tal de desxar-les a dssposidó deis
usuans de! Casa/.

d) No haurá d!abonar cap taxa de brossa.
e) No haurá d!abonar cap taxa per ¡!s'¡gua consumida, sempre ¡ quan aquesta no superí efe 30
metros cúbícs semestraís. En cas de superar-ho, es veuria obHgat a pagar per ¡a resta de m3
consumíts, ¡a taxa corresponent segons marca llor(íenanga mumcipa!.

f) A sol-Hciiud de ¡'ajuntament, podrá ofenr e/ serves de bar fora de ¡es ¡nsia¡'!ac¡ons de! matesx
(ubicáis en e! Hoc que Indiqu! l!ajuntament), quan es celebrí ¡a Festa Major d!est¡u o d'h¡vem. A'¡xt
com altres acíes extraordínsns que puguí organHzar i!ajuntament. Tsnmateíx, sera responsabiiitat
de ¡'adjudícatarí subministrar mínim un refresc per persona que actuí a ¡'orquestra o espectade
efe ¡Q Festa Major, smb un máxim de 12 persones / refrescos per actuado.
g) Es probaba que durant e¡ 2017 1'ajuntament fad obres properes a¡ casa! per tai de construir una
terrassa, /a qua¡ tíngui comunicado directa amb ¡'actúa! casa!. En e/ supósst que aquesta obra es
reaHtzi, ¡'adjudicQiarí també tindrá dret d'uti!'!tzar ¡a terrassa com a part efe/ casa! per tal de dur a
terme la seva actwitat De !a mateixa manera, tindra ¡'obHgadó de mantemr ¡a terrassa ¡ e! seu
Qntorn mes próxím en condicions d'h¡g'¡ene óptímes.

18.- PENAUTATS PER INCOMPLIMENTS.

Quan el contractista hag¡ ¡ncompiert 1'adscrípció a ¡'execució de! contráete de rr^an^-personáis o
materíQls suficients per a aixó, s'¡mposaran penaiitaís proporcionáis a ¡a gravetat de ¡'¡ncof
S/ 1'incompHment es conssderí molt greu, podra donar Hoc a ¡a resolució de! contráete.

Les penaiitats s!imposQran per acord de ¡'órgan de contractadó, adoptat a proposta de! responsable de!
contráete si s'hQ designat, ¡ será ¡mmediatament executiu, ¡ es faran efectives mitjanQant dedúcelo sobre
te garantía que, s¡ s'escau, s!hag! constituit.

Es poden ¡mposar penalitats, pete següents motíus:
-Per ¡a falta de diligencia en !a prestado de¡ se/veÁ
-Per falta d!hig¡ene a tes instai-Sadons !a neteja de les quaís es trobi a¡ seu carree.
-Per te falta de diligencia en la conservado / mantemment de ¡es ¡nstal-íadons.

19.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
En cas que s:¡ncomp!e¡x¡n per parí del concessSonari !es condscíons establertes al Píec de dáusuies en
re/ac/o a!s horsris, prestadons ¡ sen/e/s a reatstzar, ¡'AdministrQdó previ avís ¡ concessíó d'un termini

raonabíe per ¡a recHfícadó de 1'incompHment podrá rescindir e! contráete sense dret a ¡ndemnitzadó per
parí de! contractista, determinant-se per parí de ÍAdmimstradó, amb audiénda a! concesssonarí, la
quantia de !a ¡ndemmtzació que per danys / perjudsds correspongui a ¡'Ajuntament.
En concret, son CAUSES DE RESOLUCIO del contráete:
-No haver pres /es mesures adíents per ta¡ dlev¡tar aglomeracíons ¡ ¡nconvements per ais ususrís.

-Haver reaíitzat obres o mod¡f¡cQcsons substanciáis en les instQl-íaaons sense ¡a previa sutorftzació de
¡'Ajuntament.
-No respectar els horarís mímms establerts al contráete en que es formaistzs ¡'adjudicado.

-A/o respectar les normes vsgents relQtives a ¡a seguretat ¡ higiene iabora!,
-La falta de pagament de! canon anual per part de! contractists o dues mensualitats de quaísevol deis
consums, podrá suposar ¡a resolució del contráete previ avís i concessió d!un term¡n¡ raonable per ¡a

rectificado de ¡'incompliment i sense dret a ¡ndemn!tzQC¡ó per parí de! contractista, determinaní-se per part
de ¡'Administrado, amb audiencia a¡ contractista, !a quantia de ¡a ¡ndemnítzadó que per danys ¡ perjudicís
correspongui a 1'Ajuntament.
La resdudó del contráete tindrá ¡loe en els supóssts que s'assenyaien en aquest Plec ¡ en eis fíxats en e¡s
artides 223 ¡ 308 de! Text Refós de /a L/e/ de Contractes del Sector Públsc, aprovat pe! Reia! Decret
Legíslatsu 3/2011, de 14 de novembre; i 1'órgan de contractacíó ¡'acordará, d'ofic'! o a ¡nstanda del
contractista,

Quan e¡ contráete es reso¡gu¡ per culpa de¡ contractista, es confiscará ¡a garantía definitiva, sense
perjudia de la ¡ndemmtzadó pe!s danys i perjudsds orígsnats a !lAdm¡n¡stradó, en e! qua! excedeixi Hmporí:
de ¡a garantía.

20.- RÉGIM JURÍDSC DEL CONTRACTE.

Aquest contráete té carácter admmistratíu ¡ ¡a seva preparado, adjudicado, efectos ¡ ^xtmció e^/egírá per /'
a//0 que estabíesxí aquest P/ec, / en fot e¡ que aquest no preveu, será d'ap¡¡cac¡ó é^ext Refós de la Li^f
de Contractes de! Sector PúbHc, aprovat pe/ Rdal Decret LegÍsíaHu 3/2011, de U de novernbre, -eÍReial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pe/ quai es desplega parciaiment ¡a Líei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Púbíic, ¡ e/ fíe/a/ Decret 1096/2001, de 12 d'octubre, peí qua! s'aprova e! Reglament
Genera! de la Lie¡ de Contractes de ¡es Administradons PúbHques en tot a!¡ó que no s'opos¡ al Text Refós
de ia Ues de Contractes del Sector Púbiic i estiguí vígent després de ¡'entrada en vigor de! Reía! Decret
817/2009,sup!etóríament, slapl¡caran Íes restanis normes de dret adminJstratSu, i en e¡ sea defecte, ¡es
normes de dreí prívat.
Uordre jurísdicdonal contendós admínístratiu es el competent per resoldre ¡es controvérsíes que se
suscitin entre ¡es parís en aquest contráete de conformitat amb alió que dísposa ¡'article 21.1 de! Text
Refós de la Ue¡ de Contractes del Sector PúbHc, aprovat peí Reiai Decret Legistatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Examinada la documentado que acompanya a 1'expedient, i de conformitat amb
1'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ES
PROPOSA ai Pie de la Corporació 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar 1'expedient de contractació per a 1'explotació del servei de bar del
Casal Municipal, mitjan^ant procediment obert, oferta mes avantatjosa, convocant la
seva licitado.

SEGON.- Aprovar el plec de clausules administratives particulars que regirán el
contráete d'explotacíó del servei de bar per procediment obert, oferta económicament
mes avantatjosa.

TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Perfil de! Contractant
anunci de licitado, perqué durant el termini de trenta díes puguin presentar les
proposicions que estimen pertinents.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS.
4.-DONAR COMPTE DEL DOCUMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
LES NORMES SUBSIDIÁRIES D'ELS GARIDELLS EN L)ÁIVIBIT DEL SOL

NO URBANITZABLE I ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÉGIC (FA^INICI), 1
TRASL-LADAR AQUEST DOCUW1ENT A MEDÍ AMBIENT, /ABW^ DE
UAPROVACIÓ INICIAL.
ES DONEN PERASSABENTATS.
5.-DONAR COMPTE DE DECRETS APROVACIÓ FACTURES.
ES DONEN PERASSABENTATS.
6.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha preguntes.

