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CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA
MAS ALTABA DE MAÇANET DE LA SELVA (X2021002690)

LES PARTS SIGNANTS
D’una part, la Il·lustríssima Sra. Natàlia Figueras Pagès, en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, que actua en representació d’aquesta
Corporació.
De l’altra part, la Sra. Nancy Lourdes Perez Fourcade, amb NIE
7155 , en nom
propi, amb domicili a Maçanet de la Selva, al carrer Bruc, núm.24 de la Urbanització
Residencial Park.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament, per formalitzar
el present contracte.

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Actua com a fedatàri públic el Sr. Joan Ignasi Carles Ledesma en la seva qualitat de
secretari de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. En data 17 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar
l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte administratiu especial del bar
de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba, mitjançant procediment obert, varis
criteris d’adjudicació.
Segon. La Sra. Nancy Lourdes Pérez Fourcade, per tractar-se del licitadora que ha
resultat classificat en primer lloc, a requeriment de la Mesa de contractació, ha fet
efectiva la garantia definitiva d’import 120,00 euros, mitjançant un ingrés en data
22/10/2021 al compte de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, i ha aportat la
documentació prevista a la clàusula 12a. del plec de clàusules administratives per a
l’adjudicació del contracte.
Tercer. En data 3 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va adjudicar a la
Sra. Nancy Lourdes Fourcade, el contracte administratiu especial del bar de la zona
esportiva de la urbanització Mas Altaba, amb un cànon anual per l’explotació de 600 €.
Quart. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa especial, es regirà en primer
terme per la seva normativa específica, i quan aquesta no existeixi o per tot allò que no
prevegi, es regirà en tot allò no contemplat expressament en els plecs de clàusules
d’aquesta licitació per allò que disposin les següents normes, pel que fa a la seva
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preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció.
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i de Consell de 26 de febrer de 2014
sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) -RGPD-.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals -LOPD/18-.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic -LCSP 2017-.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu
defecte les de dret privat.
En virtut de l’anterior, ambdues parts, estableixen les següents:
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CLÀUSULES
Primera. La Sra. Nancy Lourdes Pérez Fourcade, , es compromet a assumir el
compliment del contracte administratiu especial del bar de la zona esportiva de la
urbanització Mas Altaba, amb estricta subjecció a la seva oferta, als Plecs de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, documents contractuals
que acompanyen aquest contracte i que accepta expressament amb la signatura del
mateix i d’acord amb les instruccions que doni l’Administració al contractista per a la
seva interpretació.
Segona. L’adjudicatària s’obliga al pagament d’un cànon anual i a les condicions
següents:
1.- Cànon anual per l’explotació:

600 €

2.- L’adjudicatari té dret a les contraprestacions econòmiques derivades de
l'explotació dels servei de bar, que es percebran directament dels usuaris.
Les tarifes màximes a abonar pels usuaris dels productes que, com a mínim,
l’adjudicatària haurà d’oferir en el servei de bar, seran les següents:
Producte

Cafè
Tallat
Cafè amb llet

Tarifes
PVP (sense iva)
1,00
1,09
1,27

Tarifes
PVP (amb iva)
1,10
1,20
1,40
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Combinat esmorzar
suc/cafè amb llet).
Cervesa ampolla
Refresc
Bossa de patates
Entrepà fred
Entrepà fred mini
Entrepà calent
Entrepà calent mini
Bikini
Hamburguesa
Frankfurt
Plat combinat

(entrepà

mini

i

2,27

2,50

1,81
1,64
1,36
2,27
1,81
2,72
2,27
2,55
3,45
2,72
4,55

2,00
1,80
1,50
2,50
2,00
3,00
2,50
2,80
3,80
3,00
5,00

3.- Oferiment de menjar per emportar
4.- Disposar de productes de venta al públic d’alimentació, neteja i higiene
personal
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Tercera. La durada del contracte és d’un (1) any, a partir de la signatura d’aquest
contracte, i només podrà ser objecte d’una pròrroga.
Quarta. Les condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte són
les que s’indiquen a la Clàusula 19 del PCAP. En el cas d’incompliment d’aquestes
condicions especials d’execució, serà un incompliment greu als efectes de la imposició
de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP.
Cinquena.- El lloc fixat per a la prestació del servei objecte del contracte és el bar de
la zona esportiva de Mas Altaba. Les prestacions a realitzar per l’adjudicatària són les
establertes al Plec de clàusules administratives i al Plec de prescripcions tècniques.
Sisena. Només es podran introduir modificacions al contracte per raons d'interès
públic i per atendre causes imprevistes, degudament justificades, de conformitat amb
el que la subsecció 4a de la LCSP i d'acord amb el procediment regulat a l'article 191,
amb les particularitats previstes a l'article 207.es modificacions contractuals són les
que ’indiquen a la Clàusula 36 del PCAP.
Setena. El pagament del cànon ofert per l’adjudicatària, es realitzarà en règim
d’autoliquidació a la Caixa de la Corporació, i, de conformitat amb el què estableix la
clàusula 16 del PCAP, es pagarà de la manera següent:
El primer any:
- 50% el dia de la data de la signatura del contracte
- 25% dins dels 4 mesos posteriors a la data de la signatura del contracte.
- 25 % dins dels 4 mesos posteriors de la data del pagament anterior.
En cas de pròrroga del contracte:
- 50% dins del 6 mesos posteriors a l’acord de la pròrroga del contracte.
- 25% dins dels 4 mesos posteriors de la data del pagament anterior.
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25% dins dels 4 mesos posteriors de la data del pagament anterior.

Vuitena. Són causes de resolució del contracte les següents:
-
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La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora injustificada en el pagament en el pagament del cànon per un termini
superior a quatre mesos.
L’incompliment de les obligació principal del contracte, així com l’incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
El desistiment abans d’iniciar la gestió del servei o la suspensió per causa
imputable a l’Òrgan de Contractació de la iniciació del contracte per termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament.
El desistiment una vegada iniciada la gestió del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l’Òrgan de Contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests
treballadors durant l’execució del contracte.

A més de les anteriors, seran causes de resolució del contracte les previstes a l’article
294 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 295 de la LCSP.
La resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Novena.- Els incompliments del contracte facultaran a l’ajuntament per imposar les
penalitats previstes a la Clàusula 23a del Plec de clàusules administratives particulars.
Desena. El responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 La Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és l’enginyer municipal,
Sr. Josep Bosch Pujolàs.
Onzena. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Dotzena. - La licitadora, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
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drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Tretzena. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquesta contractació.
En tot allò no establert en aquest contracte ni en el Plec de clàusules administratives
particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, seran d’aplicació les disposicions
generals de contractació dels ens locals i altres normes administratives que li siguin
d’aplicació supletòria.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a un sol efecte,
en la data que figura en la signatura.
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Per l’Ajuntament,
Sra. Natàlia Figueras Pagès
ALCALDESSA
Natàlia
Figueras Pagès
- DNI
45830786C
(AUT)

Firmado digitalmente
por Natàlia Figueras
Pagès - DNI
(AUT)
Fecha: 2021.11.10
10:15:03 +01'00'

Per l’Adjudicatària,
Nancy Lourdes Pérez Fourcade
NANCY LOURDES Firmado digitalmente por
NANCY LOURDES PEREZ
PEREZ
FOURCADE - DNI
0e
FOURCADE - DNI yFecha: 2021.11.09
y0371550e
16:25:33 +01'00'

Sr. Joan Ignasi Carles Ledesma
SECRETARI
JOAN IGNASI
CARLES LEDESMA
- DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente
por JOAN IGNASI
CARLES LEDESMA - DNI
4
(TCAT)
Fecha: 2021.11.10
11:47:14 +01'00'

