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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONCESSIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT (EL
CAFE DE PACS) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
PRIMERA.— JUSTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
L’Ajuntament de Pacs del Penedès, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la gestió
dels recursos, ofereix mitjançant procediment obert la explotació del bar-restaurant (EL
CAFE DE PACS), d’acord amb les condicions i els criteris de valoració que s’especifiquen
en el plec administratiu.
SEGONA.- FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS NECESSÀRIES
L’Ajuntament proporcionarà les instal·lacions de l’establiment, en els condicions que es
troben actualment, sent a càrrec del concessionari les inversions necessàries
d’adequació, si s’escau, i per tal d’adquirir el mobiliari, la maquinària i demés estris que
manquen per al correcte funcionament del servei, a mes de les existents municipals
segons relació de l’annex II.
TERCERA.- OBLIGACIONS DE L’ ADJUDICATARI
1

Complir els horaris mínims d’obertura de les instal·lacions, establerts en la
clàusula SETENA d’aquest plec, i ampliar-los a requeriment de l’Ajuntament si és
necessari per a les activitats programades pel propi Ajuntament o les entitats que
utilitzen les instal·lacions. En aquests casos, l’Ajuntament informarà al
concessionari amb una antelació mínima de dues setmanes, a excepció feta de
les urgències.

2 Contractar el personal necessari i amb professionalitat per a l’explotació del barrestaurant, i complir totes les normatives labora, de Seguretat Social, Prevenció
de Riscos Laborals, seguretat i higiene en el treball i altres relacionades, que
seran de compte del concessionari. Es fa constar que aquest personal no restarà
en una relació de dependència amb l’Ajuntament i en cap cas serà subrogat per
aquest.
3 Complir els compromisos adquirits amb l’Ajuntament inclosos en la concessió, i
facilitar un màxim nivell de coordinació amb els serveis indicades per
l’Ajuntament.
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4 Vetllar per a la bona convivència entre les entitats usuàries i altres possibles
usuaris / ies de les instal·lacions municipals.
5 Realitzar un mínim d’inversions de millores d’adequació (que no inclou el
manteniment usual ni les reparacions de les instal·lacions), pactades amb
l’Ajuntament.
6 Anirà al seu càrrec la instal·lació de terminal TPV o caixa registradora, i altra
maquinària complementària, i el seu manteniment.
7 L’adjudicatari estarà obligat a prestar al servei durant el termini que duri el
contracte i mantenir en tot moment les instal·lacions del bar en un òptim nivell
d’ordre, funcionament i neteja, inclòs l’espai de vestíbul i/o terrassa que utilitzi
per a la ubicació de taules i cadires, efectuant tasques preventives i correctives:


Conservar les instal·lacions en perfecte estat (vigilància, neteja, etc.) i
destinar-les a l’ús pactat, i tornar-les a la finalització del contracte en les
mateixes condicions d’ús que les va rebre. A la seva finalització revertiran a
l’Ajuntament les obres i instal.lacions fixes del local que hagi pogut realitzar
l’adjudicatari i que hagin estat indispensables per la realització del servei i
sempre que hagin estat supervisades per l’Ajuntament. L’Ajuntament tindrà
dret d’adquisició preferent de les instal.lacions i maquinàries no fixes,
sempre que es trobin en bon estat de conservació i prèvia taxació pericial
conjunta.



Feines de manteniment de l’establiment i el seu magatzem (electricitat,
fusteria, pintura i paleta, com per exemple canviar endolls, fluorescents,
interruptors, arreglar panys de les portes, aixetes, etc.). Totes les despeses
de manteniment i conservació, consums i de material no inventariables
hauran de ser assumits pel concessionari, inclosos els costos de
manteniment de la campana extractora. Cuidar del bon ordre dels serveis i
de les instal·lacions concedides.

8 Subscriure una pòlissa d’assegurança multirisc (contingut, continent, pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers per valor mínim de
300.000
€) que cobreixi el període del contracte.
9 Admetre al gaudi del servei a tota persona que compleixi les normes establertes,
respectant el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, raça, sexe, etc.
10 No alienar ni gravar els bens de l’Ajuntament, comprometent-se a deixar-los
lliures i vacus a disposició de l’Ajuntament, un cop finalitzi el contracte,
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reconeixent a aquest la potestat per a acordar i executar per sí, el llançament.
11 El contracte no podrà ser cedit ni traspassat a tercers, havent d’exercir
l’adjudicatari el servei i l’explotació de les instal·lacions per se.
12 Els comptadors de llum i aigua estan instal·lats individualment a l’espai de
l’establiment, el concessionari haurà d’assumir el cost d’aquests
subministraments. La titularitat d’aquests comptadors serà sempre municipal,
però el concessionari seria l’encarregat de dur a terme les gestions corresponents
amb les diferents companyies de serveis per tal que la facturació d’aquests
subministres es realitzi amb les seves dades fiscals i el càrrec dels mateixos
s’adreci a un compte corrent del concessionari.
QUARTA.- DRETS DE L’ADJUDICATARI
La persona adjudicatària tindrà els drets reconeguts per l’ordenament jurídic i en
particular.
a) L’ús de la superfície autoritzada per dur a terme l’explotació de l’activitat
adjudicada.
b) A l’explotació de l’activitat comercial adjudicada al seu risc i ventura.
CINQUENA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
A) Posar a disposició de l’adjudicatari les instal·lacions i bens corresponents.
B ) Atorgar a l’adjudicatari la protecció adequada perquè pugui prestar el servei
degudament.
SISENA. – ESPAIS DE L’ESTABLIMENT
Els espais de l’establiment són els següents:




Bar-cuina
Magatzem bar
Terrassa per instal.lar-hi taules/cadires

En conseqüència haurà de mantenir totes les instal·lacions en perfecte estat d’higiene i
neteja.
SETENA.- HORARIS D’OBERTURA
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La instal·lació obrirà al públic de les 8.00 del matí fins les 22.00 hores els dies laborables
i festius i de 8.00 a 0.00 els dissabtes (laborables i festius) i diumenges. Els dies no
festius podrà obrir fins les 00.00 hores i els festius o vigilies fins les 01.00 hores.

El servei es realitzarà durant tot l’any. Es podrà tancar l’1 de gener i 25 de desembre, i un
dia a la setmana per descans setmanal (excepte dissabtes, diumenges, festius, dies de
festa major, eleccions i altres actes social de caràcter popular). En cas de festa o
esdeveniment important cal demanar permís d’ampliació d’horari.
VUITENA.- PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ
És necessari que l’establiment compti amb el personal necessari per a la seva atenció.
NOVENA. — CONDICIONS ECONÒMIQUES
A).1

Cànon municipal.

D’acord amb l’estudi d’equilibri econòmic (annex III), que mostra que l’explotació de
l’establiment produeix beneficis, el concessionari aportarà a l’ajuntament el cànon al
que s’hagi compromès en la proposta presentada, un cop aquest hagi vençut i dins dels
10 primers dies del següent mes.
A).2

Tarifes.

El concessionari tindrà llibertat en els preus dels serveis que s’ofereixin als usuaris si bé
hauran de ser similars a establiments de les rodalies de característiques semblants.

A).3

Explotació del servei:

El servei es retribueix pels conceptes següents:
A).3.1 Import obtingut directament dels clients de les consumicions que efectuïn.
A).4 Justificació econòmica anual
L’ajuntament podrà exigir al contractista la presentació de l’estat de comptes anual, la
confecció del qual anirà al seu càrrec, abans del 20 de febrer de l’any següent i que
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haurà d’incloure, com a mínim, els elements següents:
A).4.1 Els balanços
A).4.2 Els comptes d’ingressos i despeses
A).4.3 Memòria i relació concreta de despeses en manteniments
A).4.4 Còpia de les assegurances
A).4.5 Comprovants despeses Seguretat Social i Hisenda personal
A).4.6 Memòria i relació concreta d’inversions en immobilitzat fora del manteniment.
Cas que l’organització adjudicatària sigui una entitat cultural, l’ajuntament li exigirà la
mateixa documentació exigida per la Generalitat (memòria anual, liquidació de
comptes, pressupost de l’exercici), a part dels documents comptables pertinents
ingressos, despeses i memòria de l’explotació.
L’Ajuntament podrà requerir en tot moment qualsevol informació complementària per
a realitzar el control de la explotació realitzada.

ANNEX I . RELACIÓ D’INSTAL.LACIONS
Els locals que són inclosos en la concessió són els següents:
 Local bar.
 Magatzem.
 Terrassa.
ANNEX II. RELACIÓ DE MOBILIARI, MAQUINÀRIA I ESTRIS
Els béns mobles inclosos en la concessió són els següents:
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8 TAULES
31 CADIRES
6 TAMBORETS
5 PRESTATGES CUINA
2 PLAFONS DE SURO PER ANUNCIS
1 CUINA COMPLERTA I 4 BOMBONES
2 APARELLS AIRE ACONDICIONAT
4 ALTAVEUS
1 ANTENA TV
1 TALLA FIAMBRE
1 DESCALCIFICADOR



1 F combi Inox no fros Joc 351l.



2 Botellero Efficold GRB 100 1m.



1 Arcon Sontec pro 278lts ch290t.



1 Lavavasos 40x40 C/ bomb C/ Dosif.



1 Freid 8l MPRO HDF1108/GDF3008

ANNEX III. MODEL D’ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER.
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Tenint en compte la població i la demanda actual s’estima una rendibilitat de la
concessió en 3.950.-€ d’acord amb el següent anàlisi.
ESTUDI ECONÒMICO-FINANCER

GESTIÓ BAR RESTAURANT CAFÈ DE PACS

DESPESA CORRENT

1.

Cost Anual

39.170,00

Cost Total

Cost
Total Apartat.

Canon: 7.260,00.-€

DESPESES

2. A
igua: 1.200,00.-€
3. Electricitat: 5.160,-€
4. Assegurances: 500,00.-€
5. Alarma: 450,00.-€
6. Sous i salaris: 16.800,00.-€
7. Compra begudes i altres: 7.000,00.-€
8. Manteniment: 500,00.-€
9. Altres: 300,00.-€
INGRESSOS

43.120,00 anual
anual

1. Cafès i infusions 90 €/set
2. Aigua 50 €/set
3. Refrescos varis 60€/set
4. Cervera 100 €/set
5. Entrepans 200 €/set
6. Menús (12 €): 360 €/set
7. Altres 120 €/set
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