
 

Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 

ANUNCI 

Per acord de la Junta de Veïns a la sessió extraordinària del 23 de juliol de 

2019, s’aprovà l’expedient de contractació per la licitació de la concessió del 

bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau, propietat de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra i el plec de clàusules administratives que han de 

regir el procediment per a la contractació. Alhora es convoca la licitació per 

l’esmentada contractació mitjançant procediment obert. 

1.- Entitat adjudicadora: 

a) Organisme: Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 

c) Obtenció de documentació i informació: 

1) Entitat: Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

2)Domicili: Plaça Maragall, 4. 

3) Localitat: 08193 BELLATERRA. 

4) Telèfon: 93 518 18 30 – 644 573 572 

5) Correu electrònic: info@emdbellaterra.cat 

6)Perfil del contractant: www.emdbellaterra.cat 

7) Tipus d’entitat adjudicadora: òrgan de contractació. 

2.- Objecte del contracte: 

La gestió i explotació del bar del Centre Cívic Turó de Sant Pau, propietat de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra, amb plena subjecció a les 

condicions del plec de clàusules administratives. 

Classificació CPV 

55000000 - Serveis comercials al por menor d’Hosteleria i restauració. 
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55330000 – Serveis de cafeteria 

55410000 – Serveis de gestió de bars 

3.- Procés de licitació: 

a) Tramitació: ordinària 

b) Procediment: obert  

4.- Durada del contracte:  

La durada del contracte és de DOS ANYS, prorrogable per DOS ANYS MÉS. 

5.- Règim econòmic del contracte: 

L’adjudicatari haurà de satisfer a l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra 

el cànon establert al plec de clàusules administratives. 

Els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la quantitat que proposen per 

aquest concepte, d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el plec de 

clàusules administratives. 

6.- Tarifes: 

L’adjudicatari percebrà directament dels usuaris les tarifes del servei de bar. 

7.- Garanties: 

Es dispensa la garantia provisional i la garantia definitiva és el 5% de l’import 

de l’adjudicació, per la totalitat del contracte. 

8.- Requisits específics del contractista: 

Les que s’especifiquen al plec de clàusules administratives. 

9.- Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació: TRES 

SOBRES TANCATS 

a) Termini: dins del termini de quinze dies naturals següents al dia que es 

publiqui l’anunci en el BOP,  

b) Documentació a presentar segons models annexos al plec de condicions: 

Sobre núm.1 – Documentació administrativa. 

Sobre núm.2 – Documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació 

avaluables en base a judicis de valor. 

Sobre núm. 3 – Proposició econòmica i documentació per a la ponderació dels 

criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formula. 



c) Lloc de presentació: Secretaria de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Bellaterra. 

de dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h 

Tel. de contacte: 93 518 18 30 – 644 573 572 

 

10.- Obertura d’ofertes: SOBRE 1. Es farà a les oficines de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada Bellaterra, el dia 21 d’agost a les 10 hores, en un acte no 

públic. 

Es determinarà el dia per l’obertura pública del SOBRE 2 i SOBRE 3. 

11.- Despeses d’anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses i els 

impostos derivats dels anuncis. 

12.- Adjudicació: Dins del termini màxim de dos mesos a comptar des de 

l’obertura de proposicions, l’òrgan de contractació adjudicarà provisionalment el 

contracte al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa. A aquests efectes se’l requerirà per què dins els 10 dies hàbils 

següents a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació 

justificativa del compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat 

social, i ha constituït la constitució de la garantia definitiva. 

 

 

Bellaterra, a 24 de juliol de 2019 

 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik 

 

 


