PRIMERA- OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest procediment obert té per objecte l’adjudicació de l’explotació, neteja i ús de
les instal·lacions del Bar del Casal de Jubilats de Vandellòs (en endavant, el Casal). El
contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial, tal com
estableix l’art. 25.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

SEGONA .- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’ Ajuntament aportarà en tot cas els estris de que es disposa en la instal.lació a
l’actualitat i que són de propietat municipal.
a) De tal aportació es lliurarà a l’adjudicatari una relació inventariada de tot l’existent,
de mobles, utensilis, T. V ., etc dins del CASAL i BAR, tot això haurà de ser tornat a
l’Ajuntament al finalitzar el termini del contracte , en les degudes condicions d’ús.
b) Els mobles, utensilis, estris, etc. de que hagués de respondre, seran sempre a
càrrec de l’adjudicatari que haurà sufragarà la despesa de material que amb l’ús s’hagi
deteriorat fins quedar inservible i sent el mobiliari, material i estris que aquest
Ajuntament ha posat a la seva disposició.
Són a càrrec de l’Ajuntament el subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, així com
el permís d’instal·lació d’aparells elèctrics.
TERCERA- MILLORES AL LOCAL
Si l’adjudicatari realitza millores a les instal·lacions, quedaran totes elles de titularitat
municipal i les despeses que s’originin aniran a càrrec de l’Ajuntament. I en qualsevol
cas, i per portar-les a termini, caldrà la prèvia autorització municipal. Al complir-se i
exhaurir-se el termini del contracte haurà de quedar en perfectes condicions d’ús,
d’acord amb el que se li va lliurar.

QUARTA .- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà de sufragar els imports que resultin de l’obtenció de les llicències
de l’IAE, governatives, autonòmiques, etc, necessàries per l’exercici de la seva
activitat, de la mateixa manera correran al seu càrrec totes les despeses, tant
materials com personals i de qualsevol classe que es derivin de l’exercici de l’activitat
mateixa.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR PEL
PROCEDIMENT OBERT PEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL ENVERS L’ÚS,
EXPLOTACIÓ I APROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL CASAL DE
JUBILATS DE VANDELLÒS

L’adjudicatari ha de contractar les corresponents pòlisses d’assegurances que
cobreixin els riscs d’incendis i altres, ja que en cap cas respondrà l’Ajuntament, ni
subsidiàriament, de qualsevol obligació tributaria, laboral, d’accident, de l’arrendatari
ni del personal, familiar seu o no, que treballi al Casal, ni per danys físics de qualsevol
naturalesa a les coses, sent responsable de tot allò de conformitat amb el que
disposa l’article 1902 del CODI CIVIL, l’adjudicatari de l’aprofitament objecte de la
present licitació.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari el servei de neteja de les instal·lacions i serveis
sanitaris.
CINQUENA .- OBLIGACIONS BÀSIQUES DE L’ADJUDICATARI
Sense perjudici del que s’estableix als articles del Reglament de Béns de les Entitats
Locals i els d’aplicació general, així com el que es recull al Plec de clàusules
econòmico-administratives que regeixen aquest procediment, seran condicions
generals del contracte les següents:
A) Atorgament de l’ús privatiu salvant el dret de la propietat i sense perjudici de
tercers.
B) Obligació a conservar les instal·lacions en perfecte estat.
C) Ús directe i personal de les instal·lacions per l’adjudicatari.

E) Obligació d’abandonar i deixar les instal·lacions a disposició de l’Ajuntament a la
finalització del contracte.
F) Obligació de respondre dels danys i perjudicis que pugui perjudicar als
interessos municipals, serà exigida amb càrrec a la garantia definitiva.
G) El contracte administratiu especial tant sols tindrà efecte entre la Corporació
Municipal i l’adjudicatari, però no alterarà les situacions jurídiques privades
entre l’adjudicatari i tercers, ni podrà ésser invocada per l’execució o disminució
de responsabilitats en que haguessin estat inclosos els titulars del contracte.
H) El dipòsit de garantia respon de la devolució en perfectes condicions dels béns
inventariats i que s’hagi complert satisfactòriament amb l’objecte del contracte.
I) L’adjudicatari haurà d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions
tributàries i de la seguretat social.
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest Plec de prescripcions tècniques va ser
aprovat per acord de la junta de Govern Local del 7 de maig de 2019.
La Secretària General,
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D) La cura de les instal·lacions aniran a càrrec de l’adjudicatari, reservant-se
l’administració les facultats inspectores inherents a la constatació del normal i
correcte funcionament del servei, que correrà a càrrec del adjudicatari. Per tal
efecte, l’adjudicatari queda obligat a posar-se a disposició de l’administració i
obeir les ordres que a al efecte es dictaminin.

