PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER L’EXPLOTACIO DEL BARRESTAURANT SITUAT AL CENTRE D’INNOVACIÓ ANOIA, DE VILANOVA DEL
CAMI.
I. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte i qualificació
L’objecte d’aquesta licitació es l’adjudicació, pel procediment obert i amb els criteris
que s’establiran, de la contractació de l’explotació del servei de Bar- Restaurant
situat al Centre D’innovació de l’Anoia ,de conformitat amb les especificacions
contingudes en aquest plec i amb les següents característiques:
Característiques físiques:
Bar- Restaurant: Construcció amb una superfície aproximada de 261,38 m²
construïts aproximadament, equipat amb menjador restaurant, cuina, cambra
frigorífica, magatzem restaurant, Sala d’instal·lacions- 1, Sala d’instal.lacions-2.
A la terrassa s’autoritza la instal·lació de taules amb les corresponents cadires, en
l’espai que es delimitarà per part dels Serveis Tècnics Municipals. Aquesta terrassa
haurà de complir els requisits previstos a l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Vilanova del
Camí.
Codificació segons nomenclatura CPV 2008 (Reglament CE 213 de la Comissió):
55410000-7.
L’explotació del servei es realitzarà mitjançant un contracte administratiu especial de
l’article 19.1.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) i d’acord amb les
prerrogatives a que es refereix l’article 210 de la mateixa norma.
L’Ajuntament cedirà el Bar Restaurant en condicions per al seu correcte
funcionament i amb el mobiliari i maquinària que es detalla en l’annex 4 inventari de
bens adscrits al Bar Restaurant.
La resta del mobiliari , equipament i utillatge necessari per al correcte funcionament
dels Bar Restaurant serà aportat i instal·lat pel concessionari a costa i càrrec seu. No
obstant l’Ajuntament verificarà la serva idoneïtat i compliment en relació a l’oferta
presentada així com pel que fa a la normativa higiènic-sanitària.
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Qualsevol altra instal·lació o modificació de les preexistents, muntatge de rètols,
prestatgeries o mobiliari dins del recinte o de les zones exteriors hauran de
comunicar-se a l’Ajuntament per a què emeti la corresponent autorització.
Si el licitador ho sol·licita per correu electrònic vilanovac@vilanovadelcami.cat es
farà una visita guiada a l’espai.
2. Necessitats administratives a satisfer
Oferir el servei de Bar Restaurant a les persones usuàries del Centre d’Innovació
Anoia, visites puntuals al mateix així com persones i empreses interessades amb les
característiques que s’estableixen en aquest plec, que comporta assegurar l’obertura
pública de l’establiment de les hores determinades i, igualment, la seva neteja i
manteniment en els termes que s’indiquin.
3. Règim jurídic i legislació aplicable

Són de caràcter contractual: aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en tot en que no s’oposi a la nova Llei
de contractes del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i la resta de
normativa legal que resulti d’aplicació.
Serà també d’aplicació la regulació sectorial relativa a higiene i seguretat alimentària.
El desconeixement de les presents clàusules contractuals en qualsevol dels seus
termes, així como dels altres documents, annexes i normes de tot tipus que
poguessin tenir aplicació en l’execució del contracte no eximeix a l’adjudicatària de
l’obligació del seu compliment.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial tal com
estableix l'art. 19.1 b) del TRLCSP, sent el seu règim jurídic el previst en l’apartat
segon d’aquest precepte i altres concordants de la llei expressada, i es regirà per
aquest plec de clàusules i per les normes següents:

4. Termini de duració del contracte
El contracte per a l’explotació del Bar Restaurant situat al Centre d’Innovació Anoia
tindrà una durada inicial de DOS (2) anys comptadors des de la data de signatura
del contracte.
No obstant, a la finalització del termini pactat el contracte es podrà prorrogar per
mutu acord i de forma expressa per un període DOS (2) ANYS, amb anterioritat a la
finalització del període inicial. La facultat de prorrogar el contracte queda limitada fins
a un màxim d’una pròrroga.
5. Procediment i despeses
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària, de conformitat
amb l’article 157 i següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP).
En cas de renúncia o desistiment, les persones licitadores no tindran dret a
compensació per les despeses en què haguessin incorregut.

De conformitat amb el que disposa l’article 210, del Reial Decret Legislatiu 3/2011 ,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Així mateix, ostenta les potestats
de control de la seva execució, per la qual cosa podrà dictar les ordres i les
instruccions que estimi oportunes a fi de garantir-ne el correcte desenvolupament.
II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
7. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que assumeix
la responsabilitat civil, laboral i fiscal que tingui causa en l’execució del contracte. El
contractista no tindrà cap dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats, llevat dels casos i en la forma que determina i estableix el
TRLCSP.
8. Existència de crèdit, finançament
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6. Interpretació

Donat que la retribució de la entitat explotadora del servei no prové dels
pressupostos municipals, no es deriven obligacions econòmiques per a l’Ajuntament,
no sent necessària consignació pressupostària.
9. Preu del contracte
El preu de contracte que servirà de base per a la licitació és de 1.200 euros
mensuals. Els licitadors hauran de presentar oferta de millora a l’alça del cànon
anual a percebre per l’Ajuntament.
10. Cànon
El cànon econòmic per a la gestió del Bar Restaurant del Centre d’Innovació Anoia
de Vilanova del Camí serà de MIL DOS CENTS EUROS (1.200 .-€) a pagar
mensualment. Tant mateix, i atès que s’inclou com a criteri de valoració el millor
cànon ofert, l’import del mateix quedarà fitxat definitivament per l’oferta de
l’adjudicatari.
És a càrrec de l’adjudicatari qualsevol despesa per a posar en funcionament el bar.
11. Revisió del cànon
D’acord amb la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola
no hi ha una revisió del cànon en els contractes del sector públic.

El pagament del cànon serà de 1.200 euros a pagar mensualment per l’explotació
del Bar Restaurant del Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí. Tant mateix, i
atès que s’inclou com a criteri de valoració el millor cànon ofert, l’import del mateix
quedarà fitxat definitivament per l’oferta de l’adjudicatari.
13. Garanties
No s’exigeix la constitució de garantia provisional. No obstant, ateses les
característiques del servei gestionat, l’adjudicatària del contracte estarà obligada a
dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del valor de l’adjudicació del
contracte sense incloure l’IVA.
III. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
1.- Obligacions de caràcter general.
1.- Donar inici a l’activitat objecte del contracte, d’acord amb els terminis previstos en
aquest Plec.
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12. Pagament del cànon

2.-Portar a terme el servei de Bar Restaurant objecte del contracte, al seu risc i
ventura.
3.-Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària i de
policia en general, així com les altres obligacions dinamants de les disposicions
legals que siguin d’aplicació.
4.-Mantenir les instal·lacions, mobiliari i la maquinaria adscrites a l’activitat en bon
estat de conservació i funcionament.
5.-Rescabalar dels danys i indemnitzar dels perjudicis que es pugin causar a
l’Ajuntament o a terceres persones en el compliment de les obligacions derivades del
contracte. Així mateix , el contractista serà l’únic responsable davant els usuaris per
danys i perjudicis derivats directa i indirectament de la gestió i funcionament del
servei, quedant exclosa la responsabilitat de l’ajuntament. Amb independència
d’aquest indemnització, l’ incompliment o defectuós compliment de les obligacions
contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.
6.-Permetre a l’Ajuntament i els serveis tècnics municipals puguin inspeccionar les
instal·lacions , com també l’explotació de la mateixa.
7.-Abonar el cànon que estableixi l’acord municipal d’adjudicació.
8.- Portar a terme el servei de Bar Restaurant objecte del contracte , al seu risc i
ventura.
9.- Serà obligació de l’adjudicatari de realitzar una correcte gestió energètica del
recinte Bar Restaurant.
10.- Disposar d’una oferta gastronòmica apte per a clients celíacs o amb
intoleràncies alimentaries.

1.- Compliment d’horaris.
En relació als de funcionament de l’activitat del servei de Bar Restaurant complirà
amb les prescripcions indicades en l’ordre INT/358/2011 de 19 de desembre: fins a
les 2:30 hores com a màxim, amb possibilitat de poder perllongar l’horari de
tancament per un periode de 30 minuts la nit de divendres a la matinada de dissabte,
la nit de dissabte a la matinada del diumenge i la nit de vigília dels festius a la
matinada dels festius. I també es complirà les disposicions genèriques de la
Generalitat de Catalunya en l’àmbit d’horaris en els establiment d’aquest tipus.
Excepcionalment es podrà allargar aquest horari , prèvia petició expressa per escrit i
comptat amb l’autorització i condicions que s’assenyalin per l’Ajuntament.
2.- Utilització de les sales polivalents de l’edifici.
Es permetrà l’ utilització de la sala o sales de l’edifici per part del servei Bar
Restaurant prèvia petició expressa per escrit i comptant amb l’autorització i
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2.- Obligacions relatives a l’explotació del Bar Restaurant.

condicions que s’assenyalin per l’Ajuntament d’acord a les ordenances municipals
que regulen aquest tema i amb l’abonament de la taxa corresponent. Fora d’aquest
supòsit les sales i restes d’espais de l’edifici fora de l’horari del centre restaran
tancades i fora de l’accés del Bar Restaurant. Sent responsabilitat de l’adjudicatari
qualsevol danys o deteriorament que es pugui fer en cas d’incompliment.
3.- Bon funcionament del Centre.
L’adjudicatari ha de tenir cura del bon ordre i funcionament de les instal·lacions.El
normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió acústica interior
i exterior de manera que faci compatible l’activitat del Bar Restaurant amb el
funcionament d’activitat normal de l’edifici especialment en l’horari d’activitat laboral
d’aquest.
4.- Tasques de Neteja.
L’adjudicatari serà el responsable de mantenir les condicions higiènic sanitàries i
d’ordre idònies de la cuina, zona de bar Restaurant, magatzem, sala
d’instal.lacions-1, sala d’instal·lacions 2, banys, i zona de terrassa ( taules cadires i
entorn proper) i vidres d’aquesta zona.

14. Condicions que han de reunir els licitadors
Poden prendre part en la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin capacitat i solvència per contractar tal com s’indica més
endavant, i no estiguin afectades per prohibicions o incompatibilitats d’acord amb els
articles 54 i següents i 73 i següents del TRLCSP i el que estableixen aquest plec de
clàusules.
D'acord amb els articles 62 i següents i concordants del TRLCSP, per poder
participar en la licitació cal acreditar la capacitat mínima de solvència econòmica,
financera i tècnica com a controls per garantir que els agents econòmics que operen
en el sector reuneixin les condicions de solvència precisa que facin la normal
execució dels contractes que es celebra amb l’Administració.
15. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran al Registre de l’Ajuntament, (Plaça del Castell, 1, de
08788 Vilanova del Camí, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores, en el termini
màxim de 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació al Butlletí Oficial de la Província. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el
termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia hàbil. L’anunci de licitació es
publicarà també al perfil del contractant de l’Ajuntament.
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IV. FORMALITATS DEL CONCURS I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

Les proposicions també es podran trametre per correu d’acord amb el que disposa
l’article 16 de la Llei 39/20015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició
de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació mitjançant
correu electrònic (vilanovac@vilanovadelcami.cat), el mateix dia. Sense la
concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa si és rebuda amb
posterioritat a la finalització del termini de presentació de proposicions. Tanmateix,
transcorreguts deu dies naturals següents a la fi del termini de presentació de
proposicions sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap
cas.
Les persones licitadores estaran obligades a mantenir la seva proposta durant el
termini de tres mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions.
La documentació presentada quedarà a disposició de les persones licitadores que
no hagin resultat adjudicatàries un cop transcorregut el termini de tres mesos des de
la formalització del contracte, sempre que no s'hagi interposat cap recurs. La
documentació que no sigui recollida per les licitadores en el termini dels dos mesos
següents podrà ser destruïda per l'Ajuntament de Vilanova del Camí sense
necessitat de cap altra notificació.

La documentació per prendre part en el procediment es presentarà, dins el termini
de 15 dies naturals, a comptar a partir de la data de publicació de l’anunci de
licitació. Si l'últim dia de l'esmentat termini és dissabte o festiu, el mateix s'entendrà
prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent, a l’Oficina de Registre de
l’Ajuntament, Plaça del Castell, 1, Vilanova del Camí, de dilluns a divendres, de
8:00h a 14:00h.
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i numerats.
SOBRE NÚM.1
a) La documentació que es relaciona a l’art. 146 del TRLCSP, o en el seu defecte,
una declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració (Annex 1), en el ben entès
que el licitador a favor del qual recaigui proposta d’adjudicació haurà d’acreditar la
possessió d’aquella documentació prèviament a l’adjudicació del contracte; així com
la declaració voluntària d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació segons
model (annex 2) i declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans materials i personals (annex 3), que anirà dins d’un sobre on s’identificarà
clarament “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA per a optar al
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16. Forma en què s’han de presentar les proposicions

contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de Bar- Restaurant situat
al Centre D’innovació de l’Anoia de Vilanova del Camí, presentada per .................” i
haurà de contenir la documentació següent:
b) Documentació que justifiqui els requisits de la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional següents:
1. Solvència econòmica i financera: s’acreditarà mitjançant informe positiu
d’institucions financeres, o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització pels riscos professionals derivats de l’exercici de
l’activitat.
En el cas de societats, mitjançant els seus Comptes Anuals, formats per memòria,
compte de pèrdues i guanys i balanç del darrer exercici, dipositats en el Registre
Mercantil, sempre que sigui obligatòria aquesta formalitat en els estats on es trobin
establertes.
En defecte de l’anterior i pel supòsit de societats de recent creació, la solvència
econòmica i financera es podrà acreditar amb la documentació que, sota la
responsabilitat dels representants de l’entitat, doni una imatge fidel i adequada a la
realitat de la seva situació econòmica.

- Una relació de concessions o gestió d’instal·lacions de característiques similars,
públiques o privades, explotades en els darrers tres anys que inclogui imports i
referències detallades, a la qual s’acompanyarà informació documental acreditativa.
- Descripció de l’equip humà i material destinat a la concessió.
- Titulacions acadèmiques i/o professionals del personal responsable de l’execució
de la concessió.
- Acreditació de disposar de les autoritzacions que en el seu cas siguin necessàries
per portar a terme l’activitat.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran
d’estar legitimades per notari o compulsades amb el seu original per l’òrgan de
contractació o per un funcionari d’aquesta Corporació.
ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
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2. Solvència tècnica: s’acreditarà mitjançant la següent documentació:

SOBRE 2:
A l’exterior hi ha de figurar la menció “Documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis
de valor per a optar al contracte administratiu especial per a l’explotació BarRestaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia de Vilanova del Camí, presentada
per .................” i que haurà de contenir la documentació següent:
Aquest sobre contindrà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració
dels criteris que depenguin d’un judici de valor i es presentarà complint el requisit
establert a l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. En particular els
següents:

- Procediment d’atenció a les persones usuàries del servei (enquestes periòdiques
d’avaluació de la qualitat, bústia de suggeriments...).
- Llista amb el detall de cadascun dels productes i preus que s’oferiran en el servei,
amb indicació de referències que permetin avaluar la seva qualitat (per exemple,
marques, traçabilitat, característiques específiques de components –farines,
producte fresc/congelat...-), i, dels preus màxims de tarifa que es proposa aplicar a
cadascun d’ells.
- Oferta de menús/ productes i preus.
- Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei.
- Sistema de gestió sostenible dels residus (minimització d’envasos, circuït de
recollida selectiva etc.)
La documentació inclosa en el sobre no pot tenir cap informació que permeti
conèixer, directa o indirectament, el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició
econòmica. L’incompliment d’aquesta condició serà causa automàtica d’exclusió de
la licitació
Els aspectes continguts en aquesta memòria tècnica constituiran part dels criteris
per a la adjudicació del contracte i seran objecte de valoració d’acord amb allò que
disposa la clàusula 17 d’aquest Plec.
2. Relació, si escau, de millores proposades per a l’explotació del Bar- Restaurant.
SOBRE 3:
El qual portarà la menció “Proposició econòmica i documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació de criteris d’adjudicació avaluables de
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1. Haurà de contenir una Memòria Tècnica, degudament signada per la licitadora,
que contingui i expliciti de la manera més concreta i clara, les característiques i el
sistema d’organització del servei, en, com a mínim, els següents aspectes:

forma automàtica per a optar al contracte administratiu especial per a l’explotació del
servei Bar- Restaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia de Vilanova del Camí,
presentada per .................” i que haurà de contenir la documentació següent:
1. Proposició econòmica que haurà d’ajustar-se al model següent:
"El Sr/La Sra. ......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o
en representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per a
optar al contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de BarRestaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia de Vilanova del Camí, es
compromet a portar-la a terme abonant un cànon mensual de ……….………………..
euros corresponents a l’explotació del bar). (La quantitat haurà d'expressar-se en
lletres i xifres).
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta
són suficients i vigents; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Administració, previstes als articles 54 a 59 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar
previstes a l’article 60 del text refós de la LCSP.

Tota la documentació inclosa en els sobres haurà d’estar composta per originals o
fotocòpies degudament legitimades per notari o compulsades pel propi Ajuntament.
No s’acceptaran ofertes que continguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
conèixer amb claredat els elements fonamentals per valorar-les. L’expressió de
reserves o condicions al contingut del plec constituirà causa d’exclusió del licitador.
17. Criteris d’adjudicació
CRITERIS ECONOMICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, FINS A 51
PUNTS PUNTUACIÓ
1. Per millores a l’oferta econòmica del cànon anual a satisfer: Fins a 25 punts. Es
puntuaran amb zero punts aquelles ofertes que no millorin el tipus de licitació,
obtenint la màxima puntuació aquella que presenti el cànon més alt. La resta
d’ofertes seran avaluades aplicant la següent fórmula:
X= (b/a) x 51 punts
a = l’oferta més elevada
b = l’oferta valorada
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SEGONS EL DETALL
SEGÜENT), FINS A 49 PUNTS PUNTUACIÓ
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(Lloc, data i signatura del licitador)."

1. Memòria tècnica: Fins a 40 punts. L’oferta que globalment realitzi una millor
proposta a criteri de la Mesa de contractació serà valorada amb la màxima
puntuació, essent la resta d’ofertes valorades en proporció al nivell del projecte
plantejat.
2. Per millores en les instal·lacions o serveis que ofereixin: Fins a un màxim de 9
punts. Obtindran zero punts les proposicions que no introdueixin cap tipus de millora
en les instal·lacions o serveis prestats. L’oferta que globalment realitzi una millor
proposta a criteri de la Mesa de contractació serà valorada amb la màxima
puntuació, essent la resta d’ofertes valorades en proporció al nivell de millores
plantejat.
Total conjunt criteris 100 punts
18. Mesa de contractació
La mesa de Contractació estarà composada per:
a L’Alcaldessa - Presidenta o regidor/a en qui delegui.
b Els vocals, el nombre dels quals no podrà ser inferior a tres i entre els quals
figurarà la persona que té atribuïdes les funcions corresponents a
l’assessorament jurídic, i l’Interventora Municipal.
c Actuarà com a Secretaria de la Mesa, sense veu i sense vot, un funcionari de
l’Ajuntament o personal adscrit al Servei de Contractació.

19. Obertura i examen de les proposicions
La Mesa de contractació, en acte públic que es celebrarà a les dependències de la
Casa Consistorial a les 13 hores a partit del tercer dia hàbil següent al d'acabament
del termini de presentació de proposicions, i si aquest fos dissabte, el primer dia
hàbil següent, procedirà a l’obertura del sobre 2, amb lectura de les proposicions
formulades avaluables a través de judicis de valor que hagin estat admeses, per
ordre de presentació.
Prèviament, haurà procedit, a la qualificació de la documentació general presentada
pels licitadors en el sobre 1, en sessió no pública. Si la Mesa de contractació
observés defectes formals u omissions en la documentació presentada, concedirà un
termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador els esmeni. Transcorregut
aquest termini sense que s’esmenin els defectes formals observats, la proposició
serà rebutjada; si la documentació tingués defectes substancials o deficiències
materials no esmenables, es rebutjarà la proposició.
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Per resolució de l’Alcaldia seran designats President i vocals de la mesa així com els
seus substituts. Aquesta resolució serà publicada oportunament en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

En l’acte públic es donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació
general presentada pels licitadors en els sobres 1, indicant els licitadors exclosos i
les causes de l’exclusió, amb invitació als assistents per formular observacions que
es recolliran a l’acta.
Les proposicions incloses en els sobres 2, juntament amb la resta de documentació
presentada en els sobres 1 i l’acta que s’estendrà a l’efecte, es trametran als serveis
tècnics municipals perquè emetin informe, que caldrà que sigui evacuat en el termini
màxim de deu dies.
Transcorregut aquest termini la Mesa de contractació es constituirà novament, en
acte públic, i, donarà coneixement de la valoració que hagin obtingut els diferents
licitadors admesos en relació amb els sobres núm. 2. A continuació es procedirà a
l’obertura dels sobres núm. 3 relatius a les ofertes i als altres criteris avaluables a
través de fórmules. Un cop valorat el sobre número 3 es realitzarà la proposta de
classificació per part de la mesa de contractació que serà elevada a l’òrgan de
contractació.
La Mesa de contractació sol·licitarà els informes tècnics que consideri necessaris per
tal de poder emetre la corresponent proposta d’adjudicació.

Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar del següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, així com constituir la
garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser
expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els
termes previstos en a la legislació vigent.
També, prèviament a l'adjudicació, es consultarà a l’aplicació informàtica municipal
que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa
de la consulta i s’incorporarà a l’expedient.
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Clàusula 20. Adjudicació, notificació de l'adjudicació

Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda la garantia definitiva,
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de
l'esmentada documentació.
Si el licitador no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia
definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
L’adjudicació es farà en resolució motivada, i si escau, es tornarà immediatament als
licitadors la garantia provisional excepte la corresponent al licitador seleccionat per
l'adjudicació, que no li serà tornada fins que no hagi dipositat la garantia definitiva,
sense perjudici que pugui aplicar el seu import a la constitució d’aquesta última. En
tot cas, la garantia provisional serà incautada a les empreses que retirin
injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.
21. Formalització del contracte

22. Subcontractació
L’explotació del servei Bar- Restaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia no
podrà ser en cap cas objecte de subcontractació i haurà de ser duta a terme per part
de l’adjudicatari de manera directa. No obstant, les prestacions accessòries (com ara
la neteja i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments) sí podran ser
encomanades a tercers.
IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
23. Obligacions i drets de l’adjudicatari
Són drets i obligacions de l’adjudicatari les previstes expressament en aquest plec i
les que disposi la legislació general d’aplicació, i en especial les següents:
A.- Obligacions de l’adjudicatari:
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L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu
dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de
l’adjudicació. De conformitat amb els articles 156 i 223 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el
contracte en el termini establert, es podrà acordar la seva resolució.
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1. La concessionària no podrà col·locar cap màquina de joc en què es facin apostes,
ni de venda de tabac.
2. L’adjudicatari haurà de prestar el servei ininterrompudament durant el termini de
duració del contracte, segons el horaris indicats per l’Ajuntament.
3. L’adjudicatari s'obliga a conservar les instal·lacions, maquinària i mobiliari, en
perfecte estat de manteniment, netedat i higiene d’acord amb la normativa recollida
en la clàusula d’aquest plec. Els productes i estris necessaris per a la neteja seran
per compte i càrrec de l’adjudicatari. Seran igualment de compte i càrrec de
l’adjudicatari totes les despeses derivades de les reparacions que siguin necessàries
per mantenir les instal·lacions en bon estat d’ús i conservació, en especial quan les
mateixes derivin d’actes negligents de l’adjudicatari o dels seus empleats, per un ús
anormal o abusiu de les instal·lacions o de desperfectes o deterioraments imputables
als clients.
5. Facilitar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Vilanova del Camí la inspecció
del servei per tal de verificar el funcionament normal i correcte del servei.
6. El contracte solament tindrà efecte entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí
l’empresa adjudicatària però no alterarà les situacions jurídiques privades entre les
parts i tercers.
7. Exercir el servei per ell mateix, amb la prohibició absoluta de transpassar-la,
arrendar-la o cedir-ne l’ús a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes.
La infracció d’aquesta obligació produirà de ple dret la resolució in mediata del
contracte.
8. La persona adjudicatària està obligat a prestar els serveis amb diligència, inclosa
la correcta atenció als usuaris, i percebrà com a contraprestació als seus serveis i
vendes tarifes que siguin procedents dins els límits que fixi l’Ajuntament de Vilanova
del Camí en l’exercici de les potestats que li estan reconegudes.
9. Respondre davant tercers dels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a
persones o coses com a conseqüència de la prestació del servei, per actes propis o
dels treballadors, amb total indemnitat de l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat
l’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per un import
assegurat mínim de 400.000 euros, que haurà d’estar vigent durant tota la durada
del contracte. En el moment de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà
d’acreditar la subscripció d’aquesta pòlissa.
10. La persona adjudicatària haurà d’estar i mantenir-se al corrent en el pagament
de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social. Així com, fer complir amb la
normativa en matèria laboral, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de
les persones amb discapacitat, i normativa relacionada als espectacles públics i
activitats recreatives.
11. No col·locar publicitat o propaganda en el local sense autorització municipal.
12. Disposar del preceptiu llibre de reclamacions.
13. Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics,
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en el termes establerts a l’article 140
i concordants TRLCSP.

B.- Drets de l’adjudicatari:
Tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, en aquests plecs i en el
contracte, i en particular:
1. Gaudir de l’ús del local destinat a bar que es troba en la Plaça Picasso, únicament
per a la seva explotació conforme a la seva natura i d’acord amb aquest plec tècnic,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
2. Utilitzar els béns adscrits al servei.
3. Cobrar directament dels usuaris la retribució de les prestacions efectuades.
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14. Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’art 12,
números 2 a 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. L’adjudicatari s’obliga també a implementar les mesures
tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les dades i en
especial les establertes al reglament de desenvolupament de la llei esmentada,
aprovat per reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb el nivell de
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals
objecte de tractament.
15. No efectuar cap obra, ni realitzar o modificar cap instal·lació de l’establiment
sense la corresponent autorització de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
16. La persona concessionària haurà d’adquirir a costa seva les instal·lacions,
maquinària i tots els estris necessaris per explotar la concessió que no formin part
integrant del bar i s’entreguin amb el mateix. Les taules i cadires que adquireixi el
concessionari hauran de seguir una uniformitat, i en tot cas d’acord amb l’ordenança
municipal.
17. Explotar la concessió amb continuïtat i sense més interrupcions que les que
siguin expressament autoritzades per l’Ajuntament, basades en causes de força
major. No es permès realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i
resta prohibit desenvolupar qualsevol activitat fora del lloc especificat, llevat
d’autorització expressa de l’Ajuntament. Si el concessionari vol ocupar un major
espai d’ús privatiu del que en el present plec es preveu, haurà d’obtenir la
corresponent llicència municipal i resta obligat a satisfer la taxa per l’ocupació del
domini públic establerta a la corresponent ordenança fiscal.
18. Pagar al seu càrrec els serveis d’electricitat, aigua, gas i d’altres necessaris,
complint en tot moment amb la normativa legal i les indicacions que pugui donar
l’Administració Municipal.
Assumir les despeses dels subministraments que l’Ajuntament facturarà a
l’adjudicatari, donat que el titular dels comptadors i contractes de subministraments
seguirà essent l’Ajuntament.
19. Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses originades a propòsit de la
convocatòria del concurs públic, com ara els anuncis de la licitació, els tràmits
preparatoris, la formalització del contracte i la seva conversió en escriptura pública,
els honoraris de notaris i registradors, en el seu cas, i els tributs de qualsevol mena
que es derivin del contracte.

24. Prerrogatives i potestats de l’Ajuntament:
L’Ajuntament és l’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del
TRLCSP, ostenta les prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
Amb caràcter general, l’Ajuntament de Vilanova del Camí, té les següents potestats:
a) La fiscalització de l’execució del contracte i, a aquests efectes, podrà dur a terme
totes les inspeccions i controls sobre els serveis que cregui oportunes, i donar a
l’adjudicatari les ordres i instruccions necessàries per mantenir o restablir l’adequada
prestació dels serveis.
b) L’Ajuntament podrà imposar al contractista les correccions pertinents per raó de
les infraccions comeses per aquest.
c) Gaudirà igualment l’Ajuntament de qualsevol altre prerrogativa que en el seu favor
estableixi la normativa vigent.
d) Intervenir el servei en els casos en què no el presti o no el pugui prestar la
concessionària per circumstàncies que li siguin o no imputables.
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C.- Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques. Empleats de
l’adjudicatari:
1. L’adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria ambiental, administrativa, fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i
higiene en el treball. Haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos i llicències
necessaris per a la gestió del servei públic contractat. L’Ajuntament queda exonerat
de qualsevol tipus de responsabilitat per els incompliments de les disposicions
assenyalades en que pugui incórrer l’adjudicatari.
2. El personal dependent de la persona adjudicatària no es considerarà en cap cas
com a personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. L’adjudicatari es farà càrrec
de les responsabilitats derivades de les relacions jurídiques-laborals amb el seu
personal, i la seva situació i retribució es regira per la legislació laboral i aniran a
càrrec exclusiu de l’adjudicatari. Així mateix haurà de complir la normativa de
seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals, i tot el seu personal haurà d’haver
rebut formació prèvia en riscos específics.
3. L’Ajuntament de Vilanova del Camí pot exigir qualsevol moment que l’adjudicatari
presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social,d’acord amb les obligacions formals
vigents. Igualment, haurà d’aportar a l’Ajuntament els comptes anuals dipositats en
el registre mercantil, si fos persona jurídica i el compte explotació anual del negoci
un cop tancat l’exercici corresponent. Els comptes hauran d’estar desglossats pel
servei objecte del present contracte.

e) Imposar a la concessionària les penalitats pertinents per raó de les infraccions
que hagi comès en la prestació del servei.
f) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament.

26. Desallotjament
Extingit per qualsevol causa el contracte, l’adjudicatari haurà de deixar lliure i buit el
local amb les seves instal·lacions en perfecte estat d’ús a disposició de l’Ajuntament.
Si l’interessat no el desallotja voluntàriament procedirà al llançament per via
administrativa mitjançant els tràmits regulats en el Reglament de Patrimoni dels Ens
locals aprovat pel Decret 336/88, de 17 d’octubre.
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se, com a màxim, en el termini
de tres mesos posteriors a la finalització del contracte, sens perjudici, si s’escau del
que disposa l’article 235 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
27. Despeses a càrrec de l’adjudicatari
Seran a càrrec del contractista totes les despeses necessàries per a la correcta
execució del contracte amb total garanties de qualitat i seguretat en els termes
establerts en aquest plec i en la legislació directa i indirectament aplicable. A títol
merament indicatiu, entre aquests costos s’inclouen els següents:
- Les necessàries per a presentar l’oferta: estudi del servei sol·licitat, fotocòpies,
compulses i validacions de documents, despeses de correu o missatgeria, etc.
- Despeses de constitució i manteniment de les garanties que eventualment
s’exigeixin.
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25. Causes de resolució i extinció del contracte
Són causes de resolució i extinció d’aquest contracte, a més de les que estableixi el
TRLCSP:
a) L’acabament del termini.
b) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
c) La manca de compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions derivades del
contracte.
d) La declaració de concurs de creditors o d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
e) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
f) La demora en el pagament del cànon.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu al interès públic de continuar
executant la prestació en aquests termes.
h) L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals fixades en els Plecs que
regulen aquesta licitació.
i) Qualsevol altre determinada per la legislació vigent.

- Les derivades dels corresponents anuncis i dels actes preparatoris i de
formalització del contracte.
- Despeses de formalització del contracte en document públic si se sol·licita per
l’adjudicatari, que seran abonats directament per aquest al fedatari públic autoritzant.
- Despeses de tramitació de llicències o altres autoritzacions necessàries per a
realitzar el servei, incloent el pagament de les taxes administratives corresponents.
- Costos materials i personals d’execució del servei.
- Vigilància i seguretat durant l’execució del servei i durant el període de garantia, si
n’hi ha.
- Assegurances exigibles en aquest plec.
- Els tributs i preus públics establerts per qualsevol Administració que derivin del
contracte.
- Les despeses de subministraments.
- Les derivades de les clàusules d’aquest plec.
28. Despeses en cas de renúncia o desistiment
En cas de renuncia o desistiment no es compensarà cap licitador per les despeses
en que hagués incorregut.

30. Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la informació que s'ha de donar als
licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació que han
facilitat al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets tècnics o comercials
i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d'aquella informació a la que tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte, a
la que s’hagués donat aquest caràcter o que per la seva pròpia naturalesa hagi de
ser tractada com a tal.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement de la
informació.
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29. Responsable del contracte
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte de
conformitat amb el que estableix l'article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, la qual exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i vigilància
necessàries per a la correcta execució dels treballs contractats.

31. Penalitats administratives
En el cas d'incompliment del contracte per causa no derivada de força major, la
Corporació contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment,
aplicant les penalitats establertes a l’article 212 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, sens perjudici que pugui ser causa de resolució del contracte de
conformitat amb l’article 223 del mateix text legal.
32. Dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés l’empresa contractista o el
seu personal derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb
estricta subjecció a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal i normativa complementària.
33. Jurisdicció
La participació en la licitació implica l’acceptació incondicionada dels plecs, i el
sotmetiment de les licitadores als jutjats i tribunals del domicili de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí. Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes
les qüestions i divergències que sorgeixin s'han de resoldre per la via administrativa ,
i una vegada esgotada aquesta via, se sotmetran als òrgans judicials de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
controvèrsies que suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb
allò que disposa l’article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

ANNEXOS:
- Declaració responsable (annex 1)
- Model d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació (annex 2)
-Model de compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals durant
l’execució del contracte (annex 3)
DILIGÈNCIA.- Faig constar que el present Plec de Clàusules ha estat aprovat per
Resolució d’Alcaldia en data 17 de novembre de 2017.
La Secretària accidental,
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Vilanova del Camí, març de 2017

ANNEX 1. DECLARACIÓ DE RESPONSABLE
"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en
representació del’empresa ....................., amb CIF núm. ................, domiciliada
a ................ carrer.................. núm. ..........), manifesta:
a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a
Bar- Restaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia.
b) que reuneix totes i cada una de les condicions d’aptitud per a contractar amb el
sector públic, conforme estableixen els arts. 54 i ss. del TRLCSP.
c) que no concorre en cap de les prohibicions per a contractar que preveu l’art. 60
del TRLCSP.
d) que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
e) que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest
Ajuntament la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella
d’altra acreditativa del compliment dels requisits previs, en els termes de l’art. 146
del TRLCSP, i que, en tot cas, així procedirà per al supòsit que resultés adjudicatari.
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Lloc, data i signatura del licitador."

ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE
COMUNICACIÓ
En/Na ........................... amb DNI núm. .............., amb domicili a efectes de
notificació a , carrer .............., núm.......... , en nom propi o en representació
de ...............,
DECLARO:
Que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits
d’aquesta contractació i de l’adjudicació, sense perjudici que aquestes
comunicacions també es facin pels mitjans que estableixin les disposicions vigents,
el telèfon, el fax i el correu electrònic següents:
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Adreça postal:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic
(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 3
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O
PERSONALS DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
(Nom del sota signant), domiciliat al carrer..........…………............... de
…………….................... amb Document Nacional d’Identitat núm. .................
…………… en nom i representació de l’empresa .........................…………...
domiciliada
al
carrer
.....………………...............
núm.
.........
amb
NIF.................................., segons poders atorgats davant el notari Sr. ..................en
data.............. amb núm. .......................; assabentat/da de les condicions i requisits
que s’exigeixen al Plec de Clàusules Administratives per poder ser adjudicatari/ària
del contracte per al servei de Bar- Restaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia
es compromet a (en nom propi/ en nom i representació de l’empresa) a executar-lo
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, DECLARANT
Que de conformitat amb allò contingut a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, el personal i/o materials que s'adscriuen a l'execució del contracte
especificats al Sobre 2 :
1. Són suficients per l'execució del contracte.
2. Es mantindran durant la duració del contracte.
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I perquè consti, signo la present declaració a (lloc i data)
Signatura del licitador

Model proposta econòmica.
El Sr/La Sra. .................................................................................................... amb NIF
núm................., en nom propi, (o en representació de l'empresa.............., CIF
núm.
..............,
domiciliada
a...................................................................
carrer ............................................................................., núm. ........., assabentat/da
de les condicions exigides per a optar al contracte administratiu especial per a
l’explotació del servei Bar- Restaurant situat al Centre D’innovació de l’Anoia de
Vilanova del Camí, es compromet a portar-la a terme abonant un cànon mensual de
……….
……………......................................................................................................................
........….. euros corresponents a l’explotació del bar). (La quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres).
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta
són suficients i vigents; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Administració, previstes als articles 54 a 59 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar
previstes a l’article 60 del text refós de la LCSP.
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(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 4.- INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS ADSCRITS AL BAR
RESTAURANT DEL CENTRE D’INOVACIÓ DE L’ANOIA DE VILANOVA DEL
CAMI.
1.-MENJADOR RESTAURANT
16 u. Taules per a restaurant de estructura de sobre de tub amb alumini anoditzat de
28mm sobre compacte color a escollir. Mides 120x80.
64 u. Cadires fixes amb estructura acer amb potes conificades i cromades de 25mm.
Seient i respatller polipropilè color a escollir.
4 u. Tamborets per a barra de bar amb estructura d'acer inoxidable i seient i
respatller de polipropilè.
2.-BAR
1 u. Barra mostrador fet a mida de 320x55x110cm. D'acer inoxidable AISI 304 18/10
setinat, encimera vitrada en punt recte, estructura interior de tub d'acer galvanitzat,
sòcol i muntants d'acer inoxidable brillant, decoració frontal de fusta (color a definir)
darrere de DM folrat amb xapa inox. de 0,6mm i remat vist.

1 u. Boteller d'acer inoxidable, unitat condensadora ventilada i extraible, evaporador
estàtic, control de temperatura, de 200cm
1 u. Pica sobre bastidor d'acer inoxidable de 120x55x85 amb forat netejagots.
1 u. Neteja - gots industrial per sota barra de 40x40 de la casa ADLER model
CF40DL o equivalent.
3.-CUINA
Equipament zona central
1 u. Superfície de treball model PL-74 d'acer inoxidable amb taulell reforçat, de
dimensions 20x70x900cm
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1 u. Moble cafeter/contramostrador fet a mida de 310x60x105cm. D'acer inoxidable
AISI 304 18/10 setinat, encimera d'1,5mm de gruix reforçada amb omegues, 1 moble
d'acer inox. format per la seva part inferior per cafeter de 150x60cm, amb 2 calaixos
amb guies telescòpiques, 3 portes batents i tolva picamarro.

1 u. Fregidora de gas sèrie 700 model F13-74G d'acer inoxidable amb cubetes de
filtració i recuperació d'oli de 13 litres de capacitat.
2 u. Superfície de treball model PL-74 d'acer inoxidable amb taulell reforçat, de
dimensions 40x70x900cm
1 u. Bullidor de pasta de gas, d'acer inoxidable capacitat 25l, sèrie 700 model
CP-74G.
1 u. Element neutre model LP-78 d'acer inoxidable amb superfície de treball
reforçada, de 80x70x90cm
1 u. Cuina de gas amb 4 focs i forn, sèrie 700 model CF4-78GP, encesa per flama
pilot, vàlvula de seguretat amb termopar, forn estàtic de gas amb temperatura
regulable de 150-300ºC d'acer inoxidable.
3 u. Element neutre model LP-74 d'acer inoxidable amb superfície de treball
reforçada, de 40x70x90cm
1 u. Barbacoa de gas sèrie 700 model CW-74G amb carbó volcànic incombustible i
refractari, parrilla d'acer inoxidable amb sistema antigoteig (amb moble) totalment
d'acer inoxidable.
1 u. Fry-top de gas sèrie 700 model FTL-74G totalment d'acer inoxidable plaques
llises cromades especialment resistents i durables. (amb moble)
1 u Tapajunts lineals d'acabat final

1 u. Campana model ECO central d'acer inoxidable de 300x150cm
1 u. Tubs de Ø 400 amb tolves, maneguí deflector, suport i sinembloc, etc...
12 u. Filtres ECO de plaques inoxidables ( ASI 430) de 49x49x4,8
1 u. Extinció de incendis alt-on camp. Central de 350x150cm, amb activació
d'extinció alt-on
1 u. Caixa BJTX 15/15 3CV.III 400º2H, tapa BJTX 15/15 (60X60,05cm) C/PEST,
20mm.
Mobles de cuina neutres d'acer inoxidable laterals
2 u. Moble neutre mural 2 prestatges portes correderes 180x70x85cm
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Campana d'extracció de fums amb motor i extinció d'incendis

2 u. Taula mural estàndard 2 prestatges 200x60x85, soldada d'acer inoxidable AISI
304 18/10 setinat, encimera reforçada amb perfils omega, i tapa posterior de 10cm,
prestatge base + prestatge intermig.
1 u. Taula mural estàndard un prestatge inferior 150x60x85 amb coberta 50x50x25 i
escorredor dret.
1 u. Pica 180x70cm amb anella de brossa a l'esquerra i cobeta de 50x50x25cm i
escorredor dret.
1 u. Bastidor per pica amb anella de brossa i espai per rentaplats 180x70x85 soldat.
2 u. Taula mural estàndard 1 prestatge 140x60x85, soldada d'acer inoxidable AISI
304 18/10 setinat, encimera reforçada amb perfils omega, i tapa posterior de 10cm,
prestatge inferior.
1 u. Pica de 180x70cm de 2 cavitats 50x50x300/1 escorredor al costat dret
1 u. Moble bastidor amb 2 portes batents per pica 180x70x85cm amb forat per
rentaplats d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb 2 portes batents, prestatge
base, 1 canaleta per a subjecció a la paret.

2 u. Armari de peu amb portes batents de 80x70x85 soldades d'acer inoxidable AISI
304 18/10 setinat, 1 prestatge base + 3 prestatges intermitjos, 4 potes de 15cm,
tancat amb 2 portes batents.
1 u. Moble central calent, amb portes corredisses 160x70x85cm d'acer inoxidable
AISI 304 18/10, aïllament tèrmic de fibra de vidre, resistències ocultes, interruptor
lluminós ON/OFF termòstat de 0º/90º portes correderes, 1 prestatge base+1
intermig, potes regulables15cm.
2 u. Prestatgeria de sobretaula doble 150x40x70cm d'acer inoxidable AISI 30418/10
setinat, amb omegues de reforç i 2 nivells de prestatges.
1 u. Rentaplats industrial per la cuina de cistella 50x50 de la casa DADLER, model
FC-500 fabricat amb acer inoxidable AISI 304, braços de rentat i aclarat giratoris de
gran tamany tant a la part superior com a l'inferior, porta de doble paret i gran
resistència, aïllament tèrmic i acústic.
1 u. Nevera per sota moble d'acer inoxidable de 3 portes amb sistema de tancament
automàtic borlets magnètics, de 200x60x80cm.
Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

Codi Validació: 7F65LXSNX5DX59793CDAQ7C3H | Verificació: http://vilanovadelcami.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 27

1 u. Moble mural estàndard 2 prestatges 800x70x85, soldada, d'acer inoxidable AISI
304 18/10 setinat, encimera reforçada amb perfils omega, i tapa posterior de 10cm,
prestatge base + prestatge intermig.

4.-CAMARA FRIGORIFICA
2 u. Armari refrigerat d'acer inoxidable AISI 430 de dos portes amb sistema de tancat
automàtic i borlets magnètic, prestatges interiors de barres d'acer plastificades i
regulables en altura, de 138,5x80x212,5cm a una temperatura de treball de +2º a
8ºC.
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2 u. Armari congelació d'acer inoxidable AISI 430 de dos portes amb sistema de
tancat automàtic i borlets magnètic, de 138,5x80x215,5 cm a una temperatura de
treball de -18ºC.

