
 

 
 
ANUNCI 
 
Ajuntament de Capafonts  
 
Es fa pública la licitació d'un contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació del 
Bar-Restaurant “El Grèvol” de Capafonts. 
 
1 Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Ajuntament de Capafonts. 
b) Número d’identificació: 4303980001.. 
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Capafonts. 
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública 
 
 
2 Obtenció de la documentació i informació 
a) Entitat: Ajuntament de Capafonts. 
b) Domicili: Carrer Les Fonts, 7 
c) Localitat i codi postal: Capafonts, CP: 43364.. 
d) Telèfon: 977868049.. 
e)Adreça electrònica: ajuntament@capafonts.cat. 
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim                 
g) Horari d’atenció: Dilluns a divendres de 9 a 14 h 
 
 
3 Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: Concessió del servei de gestió i explotació del Bar-Restaurant "El 

Grèvol" de Capafonts. 
b) Admissió de pròrroga: si 
 
4 Tramitació i procediment 
a) Tramitació: ordinari. 
b) Procediment: obert 
c) Contracte reservat: no. 
 
5 Pressupost de licitació 
a) Valor estimat del contracte:   
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 27.000 euros (4 anys) 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE+ PRÒRROGA: 34.200 euros (4 anys+1 any pròrroga) 
El pressupost de licitació és de 34.200 euros amb addició de la quantitat de 7.182€. corresponent 
a l’IVA. 
 
El cànon mensual mínim o de sortida a pagar a l’Ajuntament s’estableix de la forma següent: 
 
1er any vigència del contracte Cinc-cents euros (500€) mensuals, IVA exclòs, millorable a l’alça 
2n any vigència del contracte Cinc-cents cinquanta euros (550€) mensuals, IVA exclòs, millorable a 
l’alça. 
A partir del 3er any vigència del contracte Sis-cents euros (600€) mensuals, IVA exclòs, millorable 
a l’alça 



No obstant el cànon mensual a abonar per part de l'adjudicatari quedarà fixat definitivament d'acord 
amb l'oferta formulada per qui resulti adjudicatari, atès que el cànon inicial serà millorable a l'alça 
pels licitadors. 
 
6 Admissió de variants: no. 
 
7 Garanties 
Provisional: no. 
Definitiva: 5% del preu ofertat 
 
-8 Requisits específics del contractista 
a) Classificació: No 
b) Solvència: Si 
 
9 Criteris d’adjudicació: automàtics i de judici de valor 
 
10 Condicions particulars per l’execució del contracte: segons Plec 
 
11 Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 9 de desembre de 2019, a les 14.00 h 
b) Documentació que cal presentar: segons Plec 
c) Presentació d’ofertes: 

c.1)Presentació presencial: 
Entitat: Ajuntament de Capafonts. 
Domicili i localitat: Capafonts, CP: 43364.. 
Documentació que cal presentar: segons Plec 
Adreça electrònica: ajuntament@capafonts.cat. 
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. 
En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de 
correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama 
o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix 
dia. 

 
12 Obertura de proposicions 
 
a) Data es fixarà per Decret d’Alcaldia. 
b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic. 
 
 
Capafonts, a 30 d’octubre de 2019 
 
 
 
 
Josep Antoni López Alañá 
Secretari-Interventor 
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