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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE  DE  SERVICI  EXPLOTACIÓ  DEL   SERVEI  DE  CAFETERIA I  PROMOCIÓ 
D’ACTIVITATS INFANTILS DE LA LLAR JUVENIL MUNICIPAL.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

1.- Règim jurídic i descripció de l'objecte del contracte

Règim jurídic

El  contracte que regula  el  present  plec té caràcter  administratiu  d'acord amb allò  que s'ha 
assenyalat en l'article 25 de la LCSP 2017 i es regirà, quant a la seua preparació, adjudicació,  
efectes i extinció, en el no previst en el mateix per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de 
contractació: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Objecte del contracte:

EXPLOTACIÓ   DE  LA  CAFETERIA  DE  LA  LLAR  JUVENIL  MUNICIPAL  I  PROMOCIÓ 
D’ACTIVITATS DIRIGIDES A LA POBLACIÓ INFANTIL.

Necessitat a satisfer.

Els servicis a prestar per l'adjudicatari de l'explotació de la cafeteria són els següents:

Explotació de la cafeteria de la llar juvenil municipal.
Programació d’activitats dirigides a la població infantil. 

L'edifici de dues plantes presenta la següent distribució, segons els plànols que s'adjunten:

PLANTA BAIXA. Dues zones diferenciades,  la zona de la cafeteria pròpiament dita,  amb la 
barra i el magatzem per als productes a dispensar i lavabos. L'altra zona diferenciada  és la de 
jocs infantils. 

PLANTA PRIMERA. Zona d'oci/jocs de taula  i lavabos.

Obertura i tancament de la instal·lació en els horaris establits en el Decret 21/2016 de 29 de 
desembre  del  president  de  la  Generalitat  per  la  qual  es  regulen  els  horaris  d'espectacles 
públics, activitats recreatives i establiments públics. 

Els horaris que com a mínim ha d'estar obert la llar juvenil són els següents:

L'horari de la cafeteria de la llar juvenil, de dilluns a dijous de 17,00 a 20,00 hores, divendres de 
17,00  a  23,00 hores,  dissabte  de 11,00  a  14,00  hores  i  de  17,00 hores a  00,00 hores   i 
diumenge de 11,00 a 14,00 hores i de 17,00 hores a 23,00 hores.
Aquest horari es podrà modificar segons necessitats dels servei i previ acord entre les dues 
parts.  

Vigilància de la instal·lació de la cafeteria  i la zona de jocs i activació del sistema de seguretat. 
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Neteja i manteniment a càrrec seu de tot l'edifici de la llar juvenil, zona exterior i voltants de la  
llar i zona del parc i torradors segons els plànols adjunts. 

Realitzar activitats que promoguen l’ús lúdic i  creatiu del temps lliure dirigides al públic infantil 
com a mímin dues vegades al mes i amb la prèvia autorització municipal de les activitats a 
realitzar.

CLÀUSULA PRIMERA. Procediment de Selecció i Adjudicació

En tractar-se d’un contracte menor es sol·licitarà  ofertas com a mínima  tres persones física o 
juridica amb  la habilitació profesional necesària, que s’haurà de presentar exclusivament al 
Registre de l’Ajuntament, domicili Plaça Major 2,  en horari de 9,00 a 14, 00 hores FINS EL DIA 
8 D’ABRIL DE 2019.

CLÀUSULA SEGONA. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte. 

El Pressupost Base de Licitació en el temps de duració del contracte és:

Tres mil sis-cent euros (3.600 euros) exclòs l'IVA,  més  l’IVA en vigor del 21%, ascendeix a la 
quantitat de quatre mil tres-cents cinquanta-sis euros (4.356 euros) inclòs l'IVA per any, l'import 
podrà fraccionar-se en 12 mensualitats. 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de  3.600,00 (IVA exclòs). 

Amb independència del preu d'adjudicació seran a càrrec de l'adjudicatari  els impostos que 
graven l'activitat. 

CLÀUSULA TERCERA. Existència de crèdit 

Es fa constar  que l'Ajuntament disposa de  crèdit pressupostari per fer front a les despeses que 
genera l’execució del contracte. 

CLÀUSULA QUARTA. Duració del Contracte i Emplaçament

La duració del contracte i el lloc d'execució seran:

La duració del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del contracte o 
des de la data fixada en el document contractual per a un període d'UN ANY.
 
Així mateix, l'Ajuntament en qualsevol moment podrà rescindir-ho quan l'adjudicatari del servici 
fera mal ús de les instal·lacions i/o incomplirà les seues obligacions, previ avís que es farà per 
escrit sense que es tinga dret a indemnització per danys i perjuís. 

El lloc d'execució del contracte està en l’immoble de la llar Juvenil Municipal  c/ Moreres s/n 
d'este municipi. 

CLÀUSULA QUINTA. Acreditació de l'Aptitud per a Contractar. 
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Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que  tinguen  plena  capacitat  d'obrar,  no  estiguen  incurses  en  prohibicions  de  contractar,  i  
acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

CLÀUSULA SEXTA. Presentació de Proposicions i Documentació administrativa.

6.1 Contingut de les proposicions. 

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres, firmats pel 
licitador,  en el  que es farà constar la llegenda “Proposició per a licitar a la contractació del  
servici  d'EXPLOTACIÓ  CAFETERIA  DE  LA  LLAR  JUVENIL  MUNICIPAL  I  PROMOCIÓ 
D’ACTIVITATS DIRIGIDES A LA POBLACIO INFANTIL, amb la documentació següent: 

 Sobre “A”: Documentació Administrativa i documentació la ponderació del qual depèn 
d'un juí de valor

 Sobre “B”: Proposició Econòmica i documentació quantificable de forma Automàtica. 

SOBRE A

A.1. Documentació Administrativa. 

Els licitadors presentaran declaració responsable ANNEX  1, segons model normalitzat. 

A.2. Documentació la ponderació dels quals depèn d'un juí de valor. 

Es relacionaran les millores següents:

A.2.2  PROGRAMA D’ACTIVITAS A DESENVOLUPAR DIRIGIDES AL PÚBLIC INFANTIL.
Activitats que promoguen l’ús lúdic i creatiu del temps lliure que superen les establertes com a 
mínim en este plec de condicions. 

Este criteri es puntuarà de 0 a 15 punts.

A.2.3  EXPERIÈNCIA  EN   LA  GESTIÓ  DE  LES  ACTIVITATS  LÚDIQUES  INFANTILS  I 
JUVENILS

Este criteri es puntuarà de 0 a 10 punts, a raó d’un punt per any natural. 

SOBRE B

Proposició econòmica (ANNEX 2)

MODEL DE PROPOSICIÓ

.............................................................................................................,  amb  domicili  
en  ........................................................................................  de  ..............................................,  
telèfon  ...................................  amb  DNI  número  ..............................................,  en  plena  possessió  de  la  seua 
capacitat  d'obrar,  actuant  en  nom propi  (o  en  representació  de  .....................................................................,  amb 
domicili en ..................................... de ......................................., i CIF...................................)

DECLARE
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Que conec el  Plec  de Clàusules Administratives Particulars  que ha  de regir  la  contractació   d'explotació  de la  
cafeteria i promoció d’activitats infantils de la llar Juvenil municipal d'Almoines, el contingut íntegre accepte i de la 
qual em compromet a acatar en totes les seues parts. 

Que reunisc tots els requisits i condicions que s'exigixen per a adjudicar el referit contracte. 

I en virtut de tot això, SOL·LICITA

Prendre part en la dita contractació, comprometent-se a realitzar les prestacions objecte del mateix, i oferisc el cànon 
per un import de ............................... euros. 

En ....................................., a ....... de ...................... de 20...

Data i firma del proponent

CLÀUSULA SÈPTIMA. Criteris d'Adjudicació

1.- MILLORES DEL CANON OFERTAT A L’AJUNTAMENT PROPOSTA ECONÓMICA

 Este criteri es puntuarà de 0 a 75 punts
 No s'admetran, i seran rebutjades en l'acte d'obertura de pliques les proposicions que siguen 
inferiors al pressupost de licitació.
 S'assignarà la màxima puntuació (75 punts) a l'oferta més avantatjosa econòmicament, i es 
puntuaran les restants ofertes de manera proporcional  de conformitat  amb la  regla  de tres 
((proposició econòmica que es valora / proposició econòmica més avantatjosa econòmicament) 
* 75 )

CLÀUSULA OCTAVA. Mesa de Contractació. 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per a efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst a  l'article 326 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

CLÀUSULA NOVENA. Obertura de Proposicions. 

L'obertura es farà per la Mesa de Contractació que es constituirà el tercer dia hàbil després de 
la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 13 hores. 

En primer lloc es procedirà a l’obertura i qualificació de la documentació del sobre A

Una  vegada  avaluada  la  documentació  del  sobre  A,  es  donarà  a  conèixer  la  puntuació 
assignada als criteris que depenen d’un judici de valor.
A continuació es procedirà a l'obertura i  examen dels  sobres B que contenen els criteris 
quantificables econòmicament. Serà públic l'acte d'obertura del sobre B. 

A la vista de la valoració la Mesa de contractació proposarà l’adjudicatari del contracte.

CLÀUSULA DESENA. Garantia definitiva i adjudicació del Contracte. 
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El licitador que haguera presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia 
d'un 5% del preu final oferit, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

CLÀUSULA ONZENA. Drets i Obligacions de les Parts

DEURES DEL CONTRACTISTA

1. Haurà  de  mantindre's  en  les  degudes condicions  d'higiene  i  d'ús  la  Cafeteria  que  se  li 
entrega,  i  haurà  de  conservar-ho  durant  el  temps  de  l'explotació.  Serà  de  compte  del 
contractista la cura, neteja, manteniment i conservació de les zones afectades per l'activitat de 
la cafeteria, havent de respondre de les mateixes i fer les reparacions, renovacions i millores 
que siguen necessàries per a la correcta prestació del  servei.  Estarà obligat  a retornar les 
instal·lacions municipals a l'ajuntament a la finalització del contracte en el mateix estat en què li 
van ser entregades.
2. Haurà  d'abonar  puntualment  a  l'Ajuntament  el  cànon establit  en  el  present  plec,  podent 
facilitar-li que siga abonat en dotze mensualitats.
3. Haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents, del qual donarà 
trasllat a l'Ajuntament, sent responsable dels danys que puguen ocasionar-se al personal de les 
instal·lacions  o  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  la  seua  activitat,  sense  que 
puguen, en cap cas, repercutir-se sobre l'ajuntament.
4. Haurà de tindre un llistat de preus del servei de cafeteria exposat en un lloc visible.
 
DEURES DE L'ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT

L’Ajuntament té contractats els subministraments de llum i aigua necessaris per a l'explotació 
de la llar juvenil, sent el cost dels consums que es produïsquen d'energia elèctrica i aigua una 
obligació  de  l'Administració  Contractant,  sempre  que  es  faça  un  ús  responsable  d'aquests 
serveis

LLIURAMENT DE LES INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES AL CONTRACTISTA

1. L'Ajuntament aporta la instal·lació de la Llar Juvenil Cafeteria

ANEXO I 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

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

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  D’EXPLOTACIÓ  DE 
LA CAFETERIA DE LA LLAR JUVENIL MUNICIPAL I  REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DIRIGIDES A LA 
POBLACIO INFANTIL

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 
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 per a ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.

 Que està  degudament  classificada  l'empresa  i  inscrita  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i 
Empreses Classificades del Sector Públic, de conformitat amb l’article 159.4,a) de la L.C.S.P. o, 
en  el  seu  defecte,  compta  amb  el  requisits  de  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica 
adequades.

 Que no està incurs en una prohibició per a contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment  
de les seues obligacions tributàries i 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 pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si  
escau, al  fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al  licitador. [Solament en cas 
d'empreses estrangeres].

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

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

ANNEX 2  
MODEL DE PROPOSICIÓ

.............................................................................................................,  amb  domicili  
en  ........................................................................................  de  ..............................................,  
telèfon  ...................................  amb  DNI  número  ..............................................,  en  plena  possessió  de  la  seua 
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capacitat  d'obrar,  actuant  en  nom propi  (o  en  representació  de  .....................................................................,  amb 
domicili en ..................................... de ......................................., i CIF...................................)

DECLARE

Que conec el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la contractació  D'EXPLOTACIÓ DE LA 
CAFETERIA I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS INFANTILS DE LA LLAR JUVENIL MUNICIPAL D'ALMOINES, el contingut 
íntegre accepte i de la qual em compromet a acatar en totes les seues parts

Que reunisc tots els requisits i condicions que s'exigixen per a adjudicar el referit contracte. 

I en virtut de tot això, SOL·LICITA

Prendre part en la dita contractació, comprometent-se a realitzar les prestacions objecte del mateix, i oferisc el cànon 
per un import de ............................... euros. 

En ....................................., a ....... de ...................... de 20...

Data i firma del proponent

          

ANNEX 3

INVENTARI D’EQUIPAMENT EXISTENT AL BAR LLAR JUVENIL

Correspon al contractista l’aportació de la resta dels efectes i mobiliari que siguen necessaris per a la 
correcta prestació del servei i la revisió, reparació o substitució en el seu cas del següent equipament 
existent.

EQUIPAMENT
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BENS MOBLES
6 CADIRES DE MENJADOR GRIS
1 TAULA BLAU I 4 CADIRES DE COLORS
1 TAULA LLIMA I 4 CADIRES DE COLORS
1 TAULA COMEDOR EXTENSIBLE
1 ESTANTERIA PER A JOGUETS
1 MENJADOR AVET NATURAL OCRE
1 SOFÀ
1 TAULA I 4 BUTAQUES COLOR NEGRE
1 ZAPATERO I 1 BUTACA ANIVERSARI 
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