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Les Preses, 13 de juny de 2018
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ
RESTAURANT DE LA PISCINA MUNICIPAL.

DEL

SERVEI

DE

BAR-

REUNITS:
D'una part, el Sr. Pere Vila Frigola Alcalde-President de l'Ajuntament de les Preses,
amb NIF núm. [...], assistit de el Secretari de la Corporació el Sr. Rafael Berga
Vayreda, amb NIF 77.912.087-R, que dóna fe de l'acte.
De l’altra part el Sr. Ferran Pont Esteban, amb NIF [...] i la Sra. Maria Sánchez Gómez,
amb NIF [...] ambdós amb domicili al [...], CP-17179, amb correu electrònic a efectes
de notificacions derivades del present contracte, [...], els quals actuen en qualitat de
socis de l’empresa TOSCA, SC, amb NIF núm. J55293799, i domicili al c/President
Tarradellas, núm.9, 17178 de les Preses.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte
administratiu per a l’explotació en règim de concessió, del servei de bar-restaurant de
la piscina municipal de les Preses.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data
06 de juny de 2018.
ANTECEDENTS
Primer. L’Ajuntament de les Preses és propietari de l’edifici i les instal·lacions on hi ha
ubicada la piscina municipal situada al c/de la Boada núm. 3. Les instal·lacions
inclouren una zona destinada a la prestació del servei de bar-restaurant, la qual ocupa
una superfície 180,00 metres quadrats construïts, i abasta el recinte de bar i
magatzem (52,00 m2), el recinte de menjador (70,00 m2) i la zona de porxo (58,00
m2).
Segon- Atès que la concessió administrativa que venia regulant la prestació del servei
de bar-restaurant es va esgotar, la Junta de govern local, en sessió ordinària de 25
d'abril de 2018, va acordar iniciar la licitació per a l’adjudicació de la concessió del
servei de bar-restaurant de la piscina municipal, mitjançant procediment obert, fixant
un cànon mínim per temporada d’estiu de 3.500’-€ i una durada de la concessió de dos
anys susceptible de pròrroga, de mutu acord i de manera expressa, per unes altres
dues temporades d’estiu (1+1). Al mateix temps va acordar aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regirien el contracte, publicar l'anunci de
licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i designar els membres de
la Mesa de Contractació.
Tercer.- Mitjançant anunci publicat al perfil del contractant el dia 26 d’abril de 2018 es
va iniciar el termini de presentació d’ofertes el qual va finalitzar el dia 22 de maig de
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2018, resultant que s’havia presentat una única oferta formulada en data 21 de maig
de 2018 per la societat “TOSCA, S.C”.
Quart.- En data 24 de maig de 2018 en acte públic la Mesa de Contractació va
procedir a l’obertura de l’única oferta presentada constatant que la mateixa s’ajustava
al plec de clàusules administratives particulars per les quals s’havia regit la licitació del
contracte, motiu pel qual va resoldre proposar a l’òrgan de contractació el següent:
Primer – Adjudicar provisionalment el CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI SERVEI DE BAR-RESTAURANT AMB TERRASSA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE LES PRESES, a TOSCA, S.C, amb NIF J55293799, en tant que és
l’única empresa licitadora i atès que la seva oferta s’ajusta al plec de clàusules administratives
particulars que regeixein la licitació.
Segon – Requerir a TOSCA, S.C, amb NIF J55293799, per tal que acompanyi la documentació
relacionada a les clàusula 19ª del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
referida licitació.
Tercer - Presentada la documentació requerida, i sempre que la mateixa s’ajusti al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació ADJUDICAR el contracte a
TOSCA, S.C, i posteriorment citar-la en dia i hora per a la signatura del contracte.
Quart - Una vegada formalitzat el contracte publicar-ho en el Perfil de contractant.

Cinquè – Una vegada evaquat per TOSCA, S.C el requeriment de documentació
relacionada a la clàusula 19ª del plec de clàusules administratives particulars, en data
6 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va resoldre:
Primer. Adjudicar el contracte de concessió del servei de bar-restaurant de la piscina
municipal, a la societat TOSCA, S.C en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars.
Segon. Són característiques i avantatges determinants de l’oferta presentada,
1ª). És l’única oferta que s’ha presentat i la mateixa s’ajusta al plec de condicions que han regit
la licitació, donant resposta a les necessitats que van donar lloc a la incoació de l’expedient de
contractació. En síntesi de la documentació presentada per l’adjudicatari es desprèn:
1.- Memòria d’activitats de dinamització:
•

S’indica que l’empresa licitadora preveu l’organització de varies activitats culturals per a
dinamitzar l’espai com són: partits de futbol coïncidint amb el mundial, concerts de
diversos estils musicals, monòlegs, cata de vins i formatges, menjars del món i
animació infantil.

•

S’exposa la voluntat de col·laborar amb empreses i proveïdors de l’entorn així com la
contractació de personal local, la motivació i les qualitats professionals de les persones

Núm. exp: 170 - 01 07 004 8/2018

que duran a terme el projecte acrediten una àmplia experiència en el sector de
l’hosteleria mitjançant els seus currículums.
•

El pla de màrqueting exposa la necessitat d’oferir una cuina senzilla i variada, amb
productes de proximitat i amb oferta de menjars per a totes les edats així com l’ús de
les xarxes socials (Instagram i Facebook) per fer-ne difusió.

•

Es posa en valor la importància del treball en equip i la voluntat de contractar, en la
mesura del possible, personal de l’entorn i la previsió de tenir dos cambrers que
combinaran les horaris per donar cobertura els 7 dies de la setmana.

•

S’adjunta carta de preus, perfil del personal a contractar i calendari d’obertura, que
proposa avançar-la una setmana (16 de juny respecte el 23 de juny que s’indica en els
plecs) per a l’adaptació al funcionament.

•

3.- Qualitats professionals i/o empresarials:

•

Inclou els currículums de la Sra. […] amb una amplia formació i experiència en la
restauració.

TOSCA, S.C, ofereix un cànon mínim per any de 3.500,00’-€ impostos no inclosos. L’oferta per
tant s’ajusta al cànon mínim fixat al plec de clàusules administratives que regulen la licitació,
essent en conseqüència acceptada.
Tercer. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart. Designar com a responsable del contracte el cap de la brigada municipal.
Cinquè. Notificar a TOSCA, S.C, en tant que empresa adjudicatària del contracte, la present
Resolució i citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de les Preses,
el dia 11 de juny de 2018, a les 11:00 hores.
Sisè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Setè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

D’acord amb aquests antecedents ambdues parts, en qualitat de poder adjudicador i
d’adjudicataris, acorden la formalització del present contracte administratiu de
concessió del servei de bar-restaurant a realitzar a les instal·lacions on es troba la
piscina municipal, el qual es regirà per les següents CLÀUSULES:
PRIMERA – Els adjudicataris Sr. Ferran Pont Esteban, amb NIF [...] i la Sra. Maria
Sánchez Gómez, amb NIF [...], els quals actuen en qualitat de socis de l’empresa
TOSCA, SC, amb NIF núm. J55293799, i domicili al c/President Tarradellas, núm.9,
17178 de les Preses, es comprometen a prestar, al seu risc, el servei de bar restaurant
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a desenvolupar a les instal·lacions de la piscina municipal de les Preses, de
conformitat al present contracte, el Plec de clàusules administratives particulars per les
quals s’ha regit la licitació (Annex I), així com per la documentació presentada per a
prendre part en el procediment de licitació continguda en els sobres 2 i 3 relatius als
criteris que depenen d’un judici de valor i la proposició econòmica (Annex II).
SEGONA. Els adjudicataris s’obliguen a pagar de manera solidària a l'Ajuntament en
concepte de cànon per temporada d’estiu 3.500’- euros, impostos no inclosos, durant
el primer i segon any del contracte.
El cànon s’actualitzarà transcorregut dos anys de la signatura del contracte en un 20%
del seu import pel supòsit que de mutu acord i de manera expressa les parts acordin
prorrogar-lo tal i com es preveu al plec de clàusules administratives particulars.
L’abonament del cànon més impostos es durà a terme de la següent manera: El 50%,
més impostos acreditats, a abonar entre l’1 i el 5 de juliol; El restant 50%, més
impostos acreditats, a abonar entre l’1 i el 5 d’agost.
A banda d’aquest preu, l’adjudicatari haurà de satisfer una quantitat complementària
en concepte de despeses de subministres, que es liquidarà a la finalització de cada
temporada i serà abonat a requeriment de la corporació en un termini no superior als
10 dies a comptar de notificació del requeriment.
Per al cobrament dels esmentats imports l’Ajuntament girarà els corresponents rebuts
domicilats al compte de TOSCA, SC núm. ES7821004816762200057835
(CaixaBank).
TERCERA - El contracte tindrà una vigència de dues (2) temporades d’estiu, que amb
caràcter de mínims abarcarà del dia 22 de juny de 2018 fins al dia 02 de setembre de
2018 i del dia 21 de juny de 2019, fins al dia 01 de setembre de 2019.
Això sens perjudici que la prestació del servei es pugui iniciar fins a 10 dies abans i
allargar fins a 10 dies després de les dates indicades al paràgraf anterior, si les
condicions climatològiques ho permeten i sempre que l’Ajuntament així ho requereixi.
En el cas que la prestació del servei s’allargui per així haver-ho requerit l’Ajuntament,
l’adjudicari vindrà obligat igualment a prestar el servei de bar-restaurant i haurà
d’abonar el preu que correspongui en prorrata al cànon establert pel temps de durada
mínim de cada temporada.
De conformitat amb allò establert a l’article 29 LCSP, la durada del contracte serà
susceptible de pròrroga, de mutu acord i de manera expressa, per unes altres dues
(2) temporades d’estiu, concretament del dia 20 de juny de 2020 al dia 30 d’agost de
2020 i del dia 19 de juny de 2021 al dia 29 d’agost de 2021, resultant d’aplicació a
cadascuna de les pròrrogues les mateixes consideracions exposades als dos paràfrafs
anteriors.
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En cap cas les condicions climatològiques adverses facultaran l’adjudicatari per deixar
de prestar el servei o deixar d’abonar el cànon.
QUARTA – Tal i com queda reflectit al ple de clàusules administratives particulars que
han regit la licitació del contracte (clàusula 24) els adjudicataris estan obligats al
compliment del següent calendari i horaris:
El bar-restaurant haurà de donar servei al públic de la piscina municipal, per tant, estarà obert
tot el temps de funcionament d’aquesta instal·lació. A títol orientatiu seran els que s’estableixen
a continuació. En tot cas es poden modificar per ordre de l’Ajuntament.
-

Horari mínim entre setmana: de 9 del matí a 20:00 de vespre.
Horari de tancament entre setmana: fins a les 12:00 hores com a màxim.
Horari de tancament nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: fins a la 01:00
hores com a màxim.
Horari de tancament durant els dies que duri el festival esDansa: fins a la 1:30
hores com a màxim.

Qualsevol variació en l’horari, o l’establiment d’un període de vacances, haurà de ser aprovat
per la Junta de govern local de l’Ajuntament.

CINQUENA - Al final del termini del contracte, revertiran a la Corporació les millores al
local devent els adjudicataris lliurar-lo, així com la resta d’instal·lacions de propietat
municipal en l'estat de conservació i funcionament adequats.
S’adjunta com Annexos III i IV plànols de i inventari del mobiliari i estris posats a
disposició dels adjudicataris, juntament amb les fotografies que constaten l’estat en
què es troba el citat local, el mobiliari i els estris, sens perjudici que el mateix es vagi
actualitzant durant la seva vigència.
SETENA – Tot allò que no estigui previst en el present contracte, que inclou el
corresponent Plec de clàusules administratives particulars (annex I) i la documentació
presentada pels adjudicataris continguda en els sobres 2 i 3 relatius als criteris que
depenen d’un judici de valor i proposició econòmica, es regirà per la prelació de dret
aplicable següent:
I.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i més
específicament la normativa aplicable als contractes de concessió de serveis.

II.

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

III.

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

IV.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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V.

Resta de l'ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable
a causa de la falta d'una norma contractual específica.

VI.

Normativa del dret privat, que ha d'actuar amb caràcter supletori, en els afers
que no es poden resoldre amb l'aplicació de les disposicions sobre contractació
administrativa o de les normes generals del dret administratiu.

Després de la lectura del present contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el
seu contingut, signant-lo en doble exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats
en l'encapçalament, del que, com a secretari per a aquest acte, en dono fe.

L’ALCALDE
Pere Vila Frigola

ELS ADJUDICATARIS
Ferran Pont Esteban/Maria Sánchez Gómez (Tosca, S.C)

EL SECRETARI
Rafael Berga Vayreda

