
 

 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València) 

PLAÇA MAJOR,  N.º 1       * D.P. 46791                      – TELF. 96.281.04.16          – FAX    96.281.19.05                   

C.I.F.  P-4605900-B                                                          Registre EE.LL. núm.  01460594                

 
 PLEC DE BASES JURIDICO ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, GESTIÓ i EXPLOTACIÓ 
DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 
 
 
 1.- Objecte de la contractació: 
 L'objecte de la contractació es la prestació del servei de manteniment, gestió i 
explotació del BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL (local no apte per a restaurant) de 
Benifairó de la Valldigna, propietat d’aquest Ajuntament, el qual està conformat pel recinte 
on està el públic,  la barra i la cuina, els serveis d’aseo, magatzem del bar (excepte el quadre 
de comandament elèctric i guarda-roba).  

 
Queda exclòs de l’objecte del contracte el passeig de l’Albereda delimitat pels arbres, 

fanals i bancs; no obstant açò la part de l’Albereda fora de la delimitació anterior, podrà ser 
usada, prèvia delimitació pels serveis municipals, en les mateixes condicions que la resta de 
bars, en quan a ocupació de la via pública amb taules i cadires, i d’acord amb la respectiva 
Ordenança fiscal de l’Ajuntament reguladora d’aquesta ocupació pública.  
 
 El local on està instal·lat el bar, dotat dels elements necessaris, és una instal·lació 
municipal que forma part del recinte del poliesportiu municipal de Benifairó de la Valldigna, 
situat a l’avinguda de la Valldigna, núm. 4, destinat a atendre als usuaris del poliesportiu, 
independentment de la possibilitat d’atenció a tot el públic en general. No es podrà fer ús 
d'altres locals de l'Ajuntament. 
 
 
 2.- Preu del Contracte: 

El tipus de licitació es fixa en un cànon mensual, pel servei de manteniment, 
explotació i gestió del Bar del Poliesportiu, en el tipus de HUIT-CENTS  EUROS  al mes. 
 
 Aquest preu podran millorar-lo els interessats que desitgen prendre part en aquesta 
licitació, a l’alça. 

 
En tot cas, seran desestimades les ofertes per import inferior al cànon tipus de licitació. 
 
El preu cert d’adjudicació serà satisfet pel contractista per terminis mensuals 

anticipats, en el període de l’1 al 5 de cada mes.  
 

El preu cert que es fixe en el contracte, que corresponga  a la primera anualitat,  
s’incrementarà cada any de vigència, d’acord amb l’augment de l’index de preus al consum 
oficialment aprovat a 30 de novembre de cada  darrer any. 
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Cas de prorrogar-se el contracte inicial de quatre anys, d’acord amb el que regula el 
vigent Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’incrementarà en l’anualitat respectiva d’acord amb 
l’augment de l’index de preus al consum oficialment aprovat a 30 de novembre de cada  
darrer any. 

 
Si el contractista cessés en l'explotació i gestió de l'objecte del contracte amb 

anterioritat a la finalització del respectiu termini anual, no tindrà dret a cap devolució de part 
del preu satisfet.  
 
 
 3.- Durada de la contractació: 
 La durada de la contractació serà inicialment de quatre anys, a partir de la data que es 
formalitze el contracte i l’acta de recepció de les instal·lacions per l’adjudicatari, el qual 
finalitzarà el dia 11 de gener de 2020. 
 
 Aquest contracte podrà prorrogar-se per anys naturals, prèvia sol·licitud de 
l’adjudicatari, i haurà de formalitzar-se  abans del 30 de setembre de cada any, tot prestant-li 
conformitat  l’Ajuntament. Aquestes pròrrogues,  conjuntament no podran ser superiors a 
DOS anys, de tal forma que la durada total del contracte podrà ser de sis anys, els quatre 
inicials més dos de prorroga, finalitzant la relació contractual en tot cas el dia 11 de gener de  
2022. 
 

Cas de finalitzar la relació contractual mitjançant denúncia per alguna de les parts, que 
haurà de ser formulada amb una antelació mínima de tres mesos a la data de la finalització del 
contracte o d'alguna de les seues pròrrogues, aquesta circumstància no implicarà dret a cap 
d'indemnització per a les parts contractants. 
 
 
 4.- Drets i Obligacions del contractista: 
 El contractista del servei de manteniment, gestió i explotació del bar del  Poliesportiu 
tindrà dret a: 
 1) Explotar  les instal·lacions de l’objecte del contracte a les quals es refereix aquest 
plec durant el termini o durada del contracte indicat i amb l’horari legalment establert. 
 2) Obtenir la compensació econòmica que li permeta aconseguir l’equilibri financer de 
l’explotació del bar. 
 
 El contractista tindrà les obligacions següents: 
 a) Conservar en bon estat totes les instal·lacions, mobles i la resta de béns objecte del 
contracte, essent pel seu compte totes les reparacions o costos de manteniment que comporten 
l’esmentada obligació, fins a la finalització del contracte. Els béns i instal·lacions que 
l’ajuntament lliurarà al contractista s’identificaran mitjançant la corresponent acta d’inventari, 
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i els elements deteriorats haurà de reposar-los la persona adjudicatària abans de la finalització 
del contracte o les seues prorrogues. 

L'adjudicatari instal·larà el seu càrrec els útils, efectes i mobiliari necessaris per a 
l'explotació del bar, si ho considera necessària, que romandran de la seua propietat, havent de 
retirar-los a l'extinció del contracte.  
 
 b) Netejar tots els dies i mantenir en condicions higiènico-sanitàries les instal·lacions 
del bar del poliesportiu, amb l’aportació dels materials i productes de neteja que seran pel seu 
compte; aquesta neteja higiènico-sanitària compren:  

- A més de les instal·lacions pròpies del bar, les immediacions laterals del mateix en 
l’Albereda.  
- Prohibir l’accés al recinte de les piscines i demés dependències del poliesportiu des 
del bar, excepte persones autoritzades.  
- Impedir que es menge o s'utilitzen gots o botelles de vidre o llaunes o altres 
instruments metàl·lics en el recinte de les piscines.  

 
c) Conservar i mantenir correctament el local del bar i les pròpies instal·lacions de 

clavegueram, electricitat, aigua, etc., per tant haurà de formalitzar la respectiva pòlissa 
d’assegurança d’edifici que cobrixca el continent i contingut del bar. L’interior del  local del 
bar  s’haurà de pintar una vegada a l’any, concretament en el mes de maig. 
 
 d) Serà obligació de l’adjudicatari tindre vigents les llicències, autoritzacions o 
permisos que precise dels organismes competents en matèria de sanitat, treball i hisenda o 
qualsevulla altres que l’explotació del  bar del poliesportiu  requereix-ca, essent pel seu 
compte les despeses que per aquest motiu es produeix-quen, quedant l'Ajuntament exonerat 
de qualsevol responsabilitat pel seu incompliment. 
 Serà de responsabilitat del contractista pagar totes les sancions que es pogueren 
derivar d'una mala gestió de les instal·lacions i de la inobservança de la legislació vigent i de 
les normes en matèria d’establiments públics.  
 En conseqüència, entre altres: 

L'adjudicatari haurà d'estar donat d'alta en la Seguretat Social i en l'Impost d'Activitats 
Econòmiques, durant tot el temps que duré el contracte i les seues pròrrogues.  

Tant l'adjudicatari com el personal al seu servei haurà d'estar en possessió del certificat 
de manipulador d'aliments, expedit pel corresponent servei sanitari.  
 

e) Permetre i garantir l’accés i ús del bar, a tota persona que compleix-ca els requisits 
establerts, a l’efecte es prohibirà l'entrada a totes aquelles persones que amb el seu 
comportament atempten contra els drets dels altres usuaris (tranquil·litat, decor, respecte, 
correcció, etc...)  

El contractista vindrà obligat en les seues relacions amb els usuaris, a ajustar-se al que 
es preceptua en aquest plec de condicions, en allò reglamentat per l’Ajuntament referent a la 
prestació de serveis en les instal·lacions del bar del poliesportiu. 
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Es obligació del contractista tindre obert al públic el bar del poliesportiu durant el 
període i horari d’obertura de la piscina municipal cada any. 

 
f) Respectar i complir allò ordenat a les disposicions legals vigents en matèria de 

restauració. 
 

 g) Disposar, si fa el cas, del personal necessari per a la prestació de l’activitat de bar,  
de la forma més completa possible, al públic usuari del mateix. A l’efecte mantindrà en alta 
en el Règim General de la Seguretat Social al personal que contracte per a la prestació de  
serveis en el bar.  
 
 h) Indemnitzar a tercers els danys que pogueren ocasionar-se com a conseqüència del 
funcionament normal o anormal de les instal·lacions objecte de la contractació, per tant haurà 
de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil  i  una d’accidents. 
 
 i) Permetre en tot moment la inspecció dels serveis i instal·lacions als representants de 
l’Ajuntament, amb la finalitat de constatar la seua eficàcia i bon estat de funcionament i 
conservació, podent ordenar - hi , si és el cas, la correcció de les deficiències que observen. 
 
 j) El contractista no podrà canviar la destinació del local que es contracta, que ho es 
per a prestar servei de bar del poliesportiu. No podrà realitzar obres que modifiquen 
l’estructura, ni subcontractar-lo a tercers, sense autorització expressa de l’ajuntament. A 
l’efecte l'adjudicatari podrà realitzar les obres necessàries per a l'explotació del bar, sempre 
que l'Ajuntament concedeix-ca l'autorització preceptiva, quedant aquestes obres en propietat 
de l'Ajuntament a la finalització del contracte, sense que en cap cas corresponga 
indemnització per això.  
 
 k) El telèfon que té instal·lat  l'ajuntament al bar del poliesportiu, que es d’obligada 
existència,  per a ús públic en el bar,  el gestionarà la persona adjudicatària. El cobrament dels 
passos, la facturació de telefònica, així com els possibles beneficis que pogués produir, seran 
per compte de la persona adjudicatària. Per tant haurà de formalitzar la respectiva 
domiciliació bancària pel pagament de la factura del telèfon. 
 
 l) L'adjudicatari es farà càrrec i seran pel  seu compte les despeses de subministrament 
d'energia elèctrica i d'aigua potable, per tant haurà de formalitzar la respectiva domiciliació 
bancària pel pagament de la facturació corresponent. 
 
 m) La duració inicial del contracte, fins l’11-01-2020, es considera una obligació del 
contractista.  
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 n) L’adjudicatari formalitzarà una domiciliació bancària, amb la finalitat que 
l’Ajuntament perceba el cànon mensual de la contractació dins dels primers cinc dies de cada 
mes.  
 
 ñ) L’adjudicatari realitzarà les funcions d’obrir i tancar les portes del poliesportiu quan 
no hi haja personal propi de l’Ajuntament, així com desconnectar l’enllumenat del recinte 
(dissabtes per la vesprada i diumenges pel mati).  
 
 
 5.- Drets i obligacions de l’Ajuntament. 
 L’Ajuntament ostenta els drets i potestats següents: 
 a.- Ordenar discrecionalment, com podria disposar si gestionarà directament el bar, les 
modificacions en la contractació que aconsellarà l’interès públic. 
 b.- Fiscalitzar la gestió del contractista i inspeccionar el bar, instal·lacions, local i allò 
relacionat amb l’objecte de la contractació, així com dictar les ordres oportunes per a mantenir 
o restablir l’adequada prestació del servei. 
 c.- Imposar al contractista les correccions pertinents per motiu de les infraccions que 
poguera cometre. 

d.- L'adjudicatari presentarà en les oficines municipals periòdicament o segons se li 
demane, informes de la gestió i incidències produïdes.  

e.- L’Ajuntament no es farà responsable de la manca de pagament del contractista als 
seus proveïdors. 
 
 
 6.- Infraccions i Sancions per incompliments. 
 

A) Les infraccions que cometa o que incorrega el contractista al que estableix el 
Present PLEC durant la prestació del servei es classifiquen en molt greus, greus i lleus.  
 
a) Es consideren faltes molt greus:  

1.- La demora en el començament de la prestació del servei, així com l'incompliment 
de l'horari i calendari del funcionament acordat per l'Ajuntament.  
 
2.- Paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei per més de 24 hores, 
excepte casos de força major.  
 
3.- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei amb incompliment de 
les condicions establides.  
 
4.,- Cessió, sotarrendament o traspàs total o parcial dels serveis sense autorització 
expressa de l'Ajuntament.  
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5.- Desobediència reiterada per més de dues vegades de les ordes escrites o verbals de 
l'Alcaldia o persona designada, respecte a l'orde, forma de prestar el servei o recepció 
de material.  
 
6.- La cessió en la prestació del servei pel contractista sense la concurrència de 
circumstàncies legals que ho facen legítim.  
 
7.- Impedir o posar dificultats en l'execució de les obres de millora que l'Ajuntament 
considere necessari efectuar.  
 
8.- La falta de pagament o l'incompliment del termini establit per a l'abonament del 
cànon a satisfer pel contractista, així com de les amortitzacions de les obres de millora 
repercutibles en el contractista.  
 
9.- La reiteració de tres faltes greus.  

 
b) Tindran la consideració de faltes greus:  
 

1.- La inobservança de les prescripcions sanitàries o l'incompliment de les ordres de 
l'Alcaldia per a evitar la producció d'actuacions molestes, insalubres, nocives o 
perilloses.  
 
2.- L'incompliment d'acords o decisions municipals sobre variacions de detall del 
servei que no impliquen despeses per al contractista.  
 
3.- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei d'acord amb les condicions 
establides en el present Plec.  
 
4.- L'incompliment de les obligacions laborals o de Seguretat Social amb el personal 
adscrit al servei.  
 
5.- L'actuació de l'adjudicatari que done lloc a la depreciació del domini públic, de les 
instal·lacions, o bé, de les expectatives comercials de l'establiment de bar.  
 
6.- L'exercici d'una activitat sobre el domini que no siga la que té per objecte 
l'adjudicació.  
 

c) Tindran la consideració de faltes lleus:  
 

1.- Els retards en el compliment de les obligacions de l'adjudicatari d'acord amb 
l'horari que s'establix.  
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2.- Les desobediències a ordres de l'Alcaldia o persona designada a l'efecte.  
 
3.- El no sotmetiment a les inspeccions de l'autoritat o els seus agents.  
 
4.- La falta de reparació o decor en la prestació dels serveis i amb els usuaris.  
 
5.- La falta de respecte a l'autoritat o els seus agents.  
 
6.- Les altres no previstes anteriorment i que conculquen d'algun mode les altres 
condicions establides en el present Plec per a la prestació del servei, generant perjuí 
amb caràcter lleu d'aquest.  

 
 B) Si el contractista incomplira les obligacions que l’incumbeixen com a tal, causant 
faltes de les classificades abans, podrà ser sancionat per la Corporació Municipal en les 
formes següents: 
 

a) Per la comissió d'infraccions qualificades com molt greus, multes de 300,51euros a 
901,52 euros, podent donar lloc a la resolució del contracte sense que l’adjudicatari 
tinga dret a cap indemnització.  
 
b) Per la comissió d'infraccions qualificades com greus, multes de 150,25 euros fins a 
300,51 euros.  
 
c) Per la comissió d'infraccions qualificades com lleus, multes de 30,05 euros fins a 
150,25 euros, podent ser objecte únicament d'advertència o amonestació quan es tracte 
de la primera vegada.  

 
La imposició de sancions requerirà la incoació de l'oportú expedient sancionador, 

excepte en el supòsit de faltes lleus en què serà prou Decret de l'Alcaldia i prèvia audiència a 
l'interessat.  
 

L'import de les sancions que s'imposen al contractista podrà ser descomptat per 
l'Administració Municipal, directament i sense previ avís a l'adjudicatari, de l'import de la 
garantia constituïda, venint obligat aquest a reposar el dit import en el termini màxim de 15 
dies des que es faça efectiva la retenció.  
 

7.- Licitadors, documentació i ofertes 
A) Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguen plena capacitat d'obrar i acrediten la seua solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional, sempre que no estiguen incurses en alguna de les causes de 
prohibició de contractar especificades a l'art. 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
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 A més de les condicions exigides per la legislació de contractes, els licitadors 
convidats hauran,  
 - Si són persones físiques, aportar documentació que acredite l’habilitació professional 
necessària per a prestar el servei de manteniment, gestió i explotació del bar del  Poliesportiu 
Municipal, be amb justificants d’estudis reglats, acadèmics o laborals, de formació 
professional de la rama de restauració, be amb justificants d’experiència professional, vida 
laboral en activitats de restauració acompanyada dels respectius certificats d’empresa, al 
menys d’un període de dos anys. 

 
- Si són persones jurídiques, la finalitat o activitat de les mateixes ha de tindre relació 

directa amb l'objecte de contracte segons resulte dels seus estatuts o regles fundacionals. 

_ La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l'acceptació 
incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 

_B) Documentació.- Els licitadors presentaran Dos sobres tancats i signats per ell mateix o 
per la persona que el represente (que podran, a més, estar lacrats i precintats), en els quals 
s'indicaran a més del nom i cognoms o de la raó social i denominació de l'entitat licitadora, el 
títol del procediment i contindran: el primer (A) la documentació administrativa exigida per 
prendre part en la present licitació i el segon sobre (B) corresponent a la proposició 
econòmica ajustada al model que s'inclou a aquest Plec. 

En el cas d'Unions Temporals d'Empreses, haurà d'indicar-se expressament als sobres 
la circumstància dita, relacionant el nom de cadascuna de les empreses integrants de dita 
Unió. 

L'òrgan de contractació podrà procedir a la qualificació de la documentació 
administrativa i, si escau, a requerir l'esmena de la mateixa amb anterioritat a l'acte d'obertura 
de les proposicions. 

_ B) 1. Documentació administrativa. Sobre A 

_ Al seu exterior haurà de constar "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER 
PRENDRE PART AL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER AL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT, GESTIÓ 
I EXPLOTACIÓ DE BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL"  
 

El sobre indicat inclourà obligatòriament document original o fotocòpia autenticada 
dels documents que a continuació es detallen, i ordenats com s’indica a continuació: 

_ 1) Acreditació de la personalitat i capacitat d'obrar del licitador, pels mitjans que 
s'indiquen a continuació: 

_ a) Persones físiques o Empreses espanyoles el titular de les quals siga una persona 
física: únicament Document Nacional d'Identitat del titular. 
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  b) Empreses espanyoles el titular de les quals siga una persona jurídica: escriptura de 
constitució de la Societat, adaptada a la vigent legislació societària, inscrita al Registre 
Mercantil, o estatuts de l'Associació, Cooperativa, Fundació o persona jurídica de què es 
tracte, inscrits al Registre corresponent. 

c) Empreses estrangeres d'estats membres de la Unió Europea, o Empreses estrangeres 
d'Estats que no siguen membres de la Unió Europea, la que determina la vigent legislació de 
Contractes del Sector Públic. 
  d) En els casos d'Unions Temporals d'Empreses, cadascuna haurà d'acreditar la seva 
personalitat i capacitat segons les anteriors normes, i a més presentaran un document signat 
pels representants legals de totes elles en què figure el compromís de la constitució de la Unió 
Temporal, el percentatge de la participació de cada empresa en ella, i es designe un 
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les 
obligacions que es deriven del contracte fins l'extinció del mateix. En cas de resultar 
adjudicataris, hauran de formalitzar la constitució i els poders en escriptura pública abans que 
es compleixca el termini de formalització del contracte. 

2) Acreditació de la personalitat i representació de qui signa la documentació en nom 
de l'empresa, mitjançant el Document Nacional d'Identitat (o equivalent si és persona 

estrangera) del representant i poder bastant a l'efecte a favor de les persones que 
compareguen o signen proposicions en nom d'altre. Si el licitador fos persona jurídica, aquest 
poder haurà de figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per a acte concret 
no és necessària la inscripció al Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.1.5 del Reglament 
del Registre Mercantil. Juntament al poder s'haurà d'aportar declaració pel licitador en el qual 
s'acredite la vigència del poder de forma que no hagués estat modificat o derogat per altre 
posterior. 

_ 3) Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 

_ a) Solvència tècnica i professional: La solvència tècnica i professional s’acreditarà per 
algun dels següents mitjans: 
 -  Justificants de l’habilitació professional necessària  
 - Pressupost de compra de la maquinària, material i equip tècnic que ha d’adquirir 
per a la realització de l’objecte del contracte. 

 
  b) Solvència financera: 
  La solvència financera s’acreditarà per algun dels següents mitjans: 

- Documents apropiats d’entitats financeres, que justifiquen la solvència per a dur a 
terme la realització del contracte. 

- Informe d’institucions financeres o, alternativament, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització de riscos professionals. L’informe haurà de contenir el detall 
suficient per justificar la solvència econòmica i financera necessària per a l’explotació del bar 
del poliesportiu municipal. L’assegurança haurà d’estar vigent, i cobrir les responsabilitats 
professionals que siguen previsibles a conseqüència de l’execució del contracte. 
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4) Garantia provisional. 

Justificant d’haver dipositat en la Tresoreria Municipal la garantia provisional 
prevista. 

_ 5) Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat, de no estar incursos en prohibicions per contractar i de 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. 

_ En cas de resultar considerat com a licitador que haja presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, a l’efecte previst a l’art. 151 Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
el licitador esmentat haurà de presentar els certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com la declaració censal tributaria de 
l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i justificant de no existir deutes de naturalesa 
tributària amb aquest Ajuntament. 

No obstant això, els certificats a què es refereix el paràgraf anterior podran incloure’s 
directament al sobre de la documentació administrativa. 
 

B) 2. Proposició econòmica: Sobre B 

En l’exterior del sobre figurarà: "PROPOSICIÓ ECONÒMICA per prendre part AL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT, GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL". 

_ El sobre dit inclourà la proposició econòmica, redactada conforme al model que 
s’insereix a continuació: 

 
"Sr/a................................................................................................ 
 
major de edat, veï/na de ............................................ amb domicili en 
....................................................amb D.N.I..............................., actuant en nom propi, (o en 
representació de ........) en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d’obrar, assabentat 
del Plec de bases per a la contractació del servei de manteniment, gestió i explotació del bar 
del  Poliesportiu de Benifairó de la Valldigna, es compromet a portar-lo endavant, si resulta 
ser l’adjudicatari, acceptant expressament totes i cadascuna de les condicions i obligacions 
que manifesta conèixer i accepta en la seua integritat, millorant el preu del cànon  mensual  de 
l’explotació de la següent forma:  
 ............................................................................................................euros (en lletra i nombre) 
 
    Data i firma del/ de la  licitador/a”  
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SR.  ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA”  
 
 

C) Presentació de les proposicions 
 Les proposicions econòmiques, introduïdes al sobre B a què es refereix aquesta 

clàusula, es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en el termini de QUINZE dies 
naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’anunci de licitació en el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, en tot cas el termini finalitzarà al dia 21 de desembre de 2015 a 
les 14 hores. 

 
NO s'admetrà la presentació d'ofertes per mitjà de correu electrònic. 
 
Cada licitador sols podrà subscriure una única proposició, i no s'admetran variants ni 

alternatives. 
 
La presentació de les proposicions implicarà l'acceptació incondicionada per part dels 

licitadors de les clàusules d'aquest plec, sense excepció ni reserva, així com el coneixement i 
acceptació de totes les condicions legalment establertes per contractar amb l'Administració. 

  
8.- Fiances: 
Provisional.- Per poder participar en aquest procés de contractació, junt a la proposta 

econòmica, s’haura de presentar una fiança provisional de 1.500,00 euros. 
 
Definitiva.- Prèviament a la firma del contracte, en el termini de cinc dies, s’haurà de 

dipositar en la Tresoreria Municipal, una fiança definitiva per import de  8.000,00 euros, per a 
respondre del contracte. 

  
De no ingressar-se la garantia definitiva en el termini abans assenyalat, per causes 

imputables al licitador, l'Administració entendrà que el licitador ha retirat la seua oferta, 
procedint-se en aquest cas a citar al licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat 
classificades les ofertes. 
 
 Les fiances descrites, podran ser: en metàl·lic, aval bancari o qualsevol altre mig dels 
regulats en la vigent legislació de contractació amb les administracions públiques. 
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 La devolució de la garantia provisional es farà una vegada formalitzada l’adjudicació 
definitiva, a tots els participants excepte a l’adjudicatari, que se li tornarà una vegada 
presentada la fiança definitiva. La devolució de la definitiva es tornarà a l’adjudicatari  una 
vegada finalitze la relació contractual, i d’acord amb la legislació  de contractes vigent. 
 
 
 9.- Obertura de Proposicions, Adjudicació i Contracte 
 Les proposicions seran obertes en acte públic el dia 22 de desembre de 2015 a les 

hores. A l’efecte es constituirà una Mesa d’Adjudicació amb un mínim de tres 
membres, designats per Decret de l’Alcaldia, entre regidors i tècnics de l’ajuntament. 
 

Es tindrà en compte com a criteris per a l'adjudicació d'aquest contracte: El millor preu 
oferit  
 
 L’Alcalde, atés la proposta de la Mesa d’Adjudicació, adjudicarà el contracte del 
servei de manteniment, gestió i explotació del Bar del  Poliesportiu, notificant-ho a 
l’adjudicatari per a que en el termini d’una audiència comparega en l’ajuntament a l'objecte de 
signar el respectiu contracte.  

L’adjudicació es farà a l’oferta mes avantatjosa per l’ajuntament, tot tenint en compte 
l’habilitació professional necessària, com a condició que justifique la capacitat legal per a 
contractar.  

 
El contracte s’entendrà acceptat a risc i ventura per a l’adjudicatari, entenent-se atorgat 

el contracte excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
_ 
Aquest contracte té caràcter administratiu, i serà formalitzat pel Sr. Secretari, regint-se 

quant a  dubtes i discrepàncies es susciten per l'orde jurisdiccional corresponent, davant de la 
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, al qual se sotmetran el contractista expressament i l'Ajuntament, declinant la que 
poguera correspondre-li a l'adjudicatari, amb renúncia expressa a tot fur o privilegi.  
 
 Prèviament a la firma del contracte, l’adjudicatari/a haurà  de presentar en secretaria 
de l’Ajuntament les fotocòpies dels corresponents justificants d’haver-se donat d’alta a efectes 
fiscals i de seguretat social, circumstància que haurà d’estar en vigor durant tot el temps que 
dure la contractació.  
 
 En un termini, el més breu possible haurà d’aportar còpia del carnet de manipulador 
d’aliments de tot el personal que intervinga en la prestació del servei de bar, aquestos 
justificants s’exigiran anualment. 
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 10.- Legislació supletòria e incidències. 
 
 En allò no previst en aquest plec, s’estarà al que regula la vigent legislació de Règim 
Local, de Contractes del Sector Públic, i demés disposicions aplicables per raó de la matèria. 
 En cas de litigi  derivat del present contracte, ambdues parts estaran sotmeses als 
tribunals competents amb jurisdicció en el lloc on té la seu aquest Ajuntament. 
 

Benifairó de la Valldigna  30 de novembre de 2015 
l'Alcalde 

 
 
 
 
 

Josep Antoni  Alberola Verdú 
 
 

 
 
 
 DILIGÈNCIA:.- Per a fer constar que el present plec de bases juridico econòmico- 
administratives, ha estat aprovades per Resolució de l’Alcaldia de data 03 de desembre de 
2015, certifique. 
 

Benifairó de la Valldigna  04 de desembre de 2015 
El Secretari 

 

 

 

 

 

 

Salvador Casanova Ferrer 

 

 

 

 

 
 

 


