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Serveis Socials

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONTRACTE DE CONCESSIÓ
D'ÚS I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CASAL D'AVIS CAN MANENT.
I. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte, la concessió demanial per l’explotació del servei de
bar de l’equipament Casal Municipal de la Gent Gran Rafael de Casanovas, a partir d’ara
Can Manent, situat al carrer de la Plaça núm. 5, depenent de la regidoria de gent gran,
àrea d’atenció Acció Social.
II. Descripció dels espais objecte de concessió destinats al bar de Can Manent.
La superfície ocupada pel bar és de 34,23 metres quadrats. El total de metres de
l’equipament és de 182,13 metres útils, distribuïts tots en una única planta.
El valor de l’espai destinat al bar objecte de la concessió és de 21.467,86 €.
III. Procediment i forma d’adjudicació.
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i es regirà pel present Plec de clàusules i
en allò que no s`hi preveu, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya; per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques i pel Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 30/2007 de 5 d’agost, i la seva
normativa de desenvolupament per remissió de l’article 60.2 del Decret 336/1998, abans
esmentat.
IV. Naturalesa jurídica del contracte.

V. Durada del contracte.
El termini de vigència d’aquest contracte d’un any, a comptar des de la data de la seva
signatura. No obstant això, el contracte podrà ser objecte de pròrroga expressa fins el
límit d’un any més. Sense que la duració total del contracte i les seves pròrrogues pugui
superar els 2 anys.
VI. Cànon.
L’estudi econòmic-financer estableix que la previsió del cànon que garanteix l’equilibri del
servei és de 315,96 €/anuals per part de l’Ajuntament.
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Aquest contracte té naturalesa de concessió que preveu l’article 61 i concordants del
Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.
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Per arribar a aquest import, s’ha considerat el cost de l’activitat i els ingressos previstos
a través de les tarifes dels preus de venta al públic actualment en vigor. D’acord amb el
plec de clàusules els costos derivats del consum elèctric i el manteniment de l’edifici
aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Es considera que el benefici que s’ha d’obtenir ha de ser equiparable al salari mínim
interprofessional que correspon a 707,60 € mensuals per 14 pagues.
Càlcul aportació Ajuntament
Previsió ingressos
18.540,00 €
Previsió despeses
10.001,02 €
Benefici
9.906,40 €
Resultat
-1.367,42 €
Consum elèctric
871,22 €
Manteniment edifici
180,24 €
Cànon
315,96 €
Equilibri del servei
0,00 €
La regidoria de gent gran contracta el servei de bar quant organitza determinades
activitats extraordinàries a l’equipament Rafael de Casanovas. Això dependrà en part del
tipus d’activitat i del pressupost que es determini, com pugui ser Sant Jordi, Sant Joan, la
Castanyada o el dinar de germanor de Sant Esteve.
D’acord amb això la previsió d’ingressos per aquestes contractacions del servei és d’uns
750 € anuals. Considerant el cànon inicial de 315,96 € anual, es proposa finalment que el
servei no tingui cap tipus de cànon.
L’explotació del bar del casal d’avis té el caràcter de complement d’un servei públic, en
quant la instal·lació està adreçada a facilitar la integració i la participació ciutadana en
general i concretament del col·lectiu de persones grans, per això l’execució i interpretació
del contracte restarà directament vinculada a aquesta finalitat social.

L’adjudicatari podrà utilitzar l’espai objecte del contracte amb la única finalitat d’oferir al
públic el servei de bar, conforme a les prescripcions i limitacions assenyalades en aquests
plecs.
Tret del que s’estableix al punt VIII, l’adjudicatari no podrà fer construccions,
instal·lacions ni edificacions, amb caràcter permanent o provisional, dins del recinte ni
tampoc en la zona exterior del local, ni cap tipus de senyalització o anunci publicitari,
sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. Tampoc li estarà permès emmagatzemar,
fora dels límits de els dependències objecte del contracte, productes, caixes o mobiliari,
tinguin o no relació directa amb el servei objecte del contracte.
VIII: Instal·lacions, mobiliari i estris.
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VII. Àmbits i límits del contracte.

El contractista, haurà de dotar el local dels elements i mobiliari necessaris per a
l’explotació del servei. Sempre que aquests elements aportats pel contractista no
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s’incorporin permanentment al local, s`entendrà que la seva aportació serà únicament
pel temps de durada del contracte i, finalitzada la seva vigència, podran ser retirats pel
contractista. Així també, el contractista haurà de fer bon ús d’aquest material, substituint
o reparant els elements que es deteriorin per l’ús dels mateixos. A l’extinció de la
concessió el concessionari haurà de lliurar a l’Ajuntament els elements permanents en
perfectes condicions de funcionament, o bé un altre en substitució d’aquest de les
mateixes característiques i qualitat.
En tot cas seran a càrrec exclusiu del concessionari les obres de conservació de les
instal·lacions i les reparacions dels elements i estris que són objecte de concessió.
Les obres i instal·lacions de caràcter fix que es realitzin, ja siguin de conservació,
adaptació, remodelació, etc... s`entenen incorporades a l’immoble i revertiran a
l’Ajuntament en el moment d’extinció de la concessió sense dret a cap indemnització en
favor del contractista.
IX. Tarifes.
El concessionari estarà obligat a respectar els preus de venda al públic dels productes i
serveis de conformitat amb la llista ofertada. Els preus inicials es podran actualitzar a
l’alça pel concessionari fins el màxim de l’import de l’IPC des de la última variació. Per tal
que la modificació sigui aplicable el concessionari haurà de comunicar a l’Ajuntament la
nova llista de preus, necessitant el vist-i-plau del responsable del contracte i concretantse mitjançant decret d’alcaldia on es manifestarà la seva conformitat.
X. Horari d’obertura i requeriments del servei.
El horari mínim exigit és el següent:
De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 20.30 hores.
Diumenges, de 16 a 20.30 hores.

L’horari màxim permès per aquestes activitats serà fins les 22:00 hores.
Atès que l’equipament és la seu de l’entitat Can Manent, Casal d’Avis, entitat que
organitza activitats tant en dies laborals com en festius, s’exigirà l’obertura de
l’equipament i per tant del servei de bar els dies festius següents:
-

11 de setembre, de 9 a 13 hores.

Tanmateix, l’Ajuntament es reserva el dret d’incloure algun altre dia festiu com a dia
d’obertura obligatori per atendre necessitats d’obertura per activitats, màxim 2 dies més.
En aquest sentit l’Ajuntament comunicarà al concessionari amb un termini de 15 dies
naturals la necessitat d’obertura.

Carmen José Villarreal Redón
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Possibilitat d’obrir dissabtes per organitzar activitats extraordinàries, a proposta del
licitador.
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Els mesos d’obertura de l’equipament i per tant del servei de bar serà de gener a
desembre, inclòs el mes d’agost. Els dies festius estaran subjectes al calendari laboral
que l’Ajuntament farà arribar al concessionari.
No obstant el punt anterior, si el concessionari comunica la voluntat de gaudir de període
de vacances, aquestes seran necessàriament durant el mes d’agost.
Quant l’entitat Can Manent, Casal d’Avis organitzi alguna activitat de lleure a
l’equipament, podrà fer-ho amb begudes, aperitius, obsequis etc.. obtinguts de
patrocinadors, col·laboradors o altres subministradors que no siguin necessàriament del
servei de bar, atenent a qüestions de preu i competència.
XII. Obligacions del concessionari.
El concessionari assumeix, a més a més, les següents obligacions:
a) Portar a terme les prestacions objecte del contracte amb l’estricta subjecció a aquests
plecs i la seva oferta en les condicions que s’hi estableixin i amb el compliment estricte
de la normativa sectorial local, autonòmica i estatal que afecti a l’activitat.
b) Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a
executar, amb la deguda eficàcia, la prestació objecte del contracte.
c) Comunicar per escrit al responsable del seguiment del contracte, nomenat per
l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el
funcionament del servei.
d) Destinar les dependències objecte del contracte a l’ús específic del servei de bar,
sense aplicar-lo a altres usos, ni cedir-lo, ni alienar-lo o gravar-lo.
e) Obertura i tancament de l’equipament, així com complir l`horari establert fixat a
l’apartat X.

g) Serà a càrrec del concessionari la neteja de la zona delimitada com a servei de bar,
corresponent a 34,23 metres quadrats, incloent la zona de taules, anomenada menjador,
així com la zona de la terrassa, atès que entren dins el servei de bar ofert pel
contractista.
La neteja de la resta de l’equipament se’n farà càrrec l’Ajuntament. Malgrat això, el
concessionari haurà de tenir cura i vetllar pel manteniment de la zona dels lavabos,
garantint en tot moment el seu estat higiènico-sanitari.
h) Prestar el servei de bar per si mateix, sense possibilitat de cessió a tercers, sense la
prèvia autorització de l’Ajuntament en els terminis establerts en el present plec de
condicions.

Carmen José Villarreal Redón
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f) Conservar les instal·lacions, el mobiliari i els estris en perfecte estat, essent al seu
càrrec l’execució de les obres de conservació i manteniment necessàries
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i) Seran a càrrec del contractista les despeses, tant ordinàries com extraordinàries, de
caràcter tributari (impostos, contribucions, taxes de qualsevol tipus i càrregues oficials).
j) Inicialment seran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de llum i aigua. Malgrat això,
l’Ajuntament es reserva en un futur el dret de corresponsabilitzar el pagament d’aquests
serveis contractats, amb comunicació prèvia al concessionari.
k) El contractista haurà de subscriure una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil en
relació als bens municipals i de tercers que pugin esser afectats per l’activitat del bar i
que haurà de tenir una cobertura mínima de 150.000 …€ per víctima i 300.000 € per
sinistre.
l) Indemnitzar tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se en persones o
en coses com a conseqüència del servei, per actes propis del concessionari o dels seus
treballadors, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
ll) Els concessionaris hauran de complir amb la normativa laboral i de seguretat social
vigent respecte dels seus treballadors i, així també, a complir la normativa vigent de
prevenció de riscos laborals i a presentar abans de l’inici dels treballs objecte del
contracte l’avaluació del riscos dels llocs de treball i planificació de l’activitat preventiva,
la relació del personal que prestarà els seus serveis amb la documentació relativa a la
formació, informació dels riscos i aptitud mèdica, els TC2 vigents o, en el seu cas,
documents d’alta a la seguretat social i, si s’escau, la capacitació professional del
personal, la relació d’equips de treball, i els productes químics que utilitzarà, els
procediments de treball i l’acreditació del lliurament d’equips de protecció individual als
treballadors.
m) El contractista haurà de presentar, quan es compleixi un any des de l’inici de la
vigència del contracte, o sempre que l’Ajuntament ho requereixi, la següent
documentació: els justificants de pagament de l’impost d’activitats econòmiques i de la
seguretat social o del règim especial d’autònoms, i còpia dels contractes dels
treballadors, en el seu cas; justificant de pagament de les pòlisses d’assegurances.

o) L’adjudicatari exposarà en lloc visible de l’equipament la relació de tarifes autoritzades
dels preus de venda al públic dels serveis.
p) Està totalment prohibit organitzar o celebrar jocs d’atzar amb apostes dins del recinte
objecte de la llicència, així com la instal·lació de màquines escurabutxaques i/o
expenedors de tabac.
q) En compliment de la normativa vigent, estarà prohibit el subministrament, venda i el
consum de tabac.

Carmen José Villarreal Redón
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n) El contractista i els seus empleats tractaran al públic amb correcció i vestiran
adequadament durant la prestació del servei. Així també, el concessionari no podrà fer ús
del “dret de reserva d`admissió” menys en els supòsits d’alteració de l’ordre públic.

XIII. Drets del concessionari.
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a) Utilitzar les instal·lacions del bar de Can Manent.
b) Reclamar de l’Ajuntament la pacífica possessió de les instal·lacions objecte del
contracte contra qualsevol pertorbació de tercers, de fet o de dret.
c) Percebre directament dels clients la retribució dels serveis prestats.
XIV. Drets i facultats de l’Ajuntament.
a) La contractació per part del concessionari del personal necessari per l’exercici i
desenvolupament del servei no atorga en favor dels seus treballadors cap relació laboral
ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es regularan per les
normes del Dret Laboral, a càrrec exclusivament del concessionari.
b) L’Ajuntament podrà fiscalitzar la gestió del servei del bar, inspeccionar l’equipament,
les instal·lacions i les seves obres.
c) Atorgar o denegar l`autorització respecte de la relació de tarifes del servei, així com
de les seves modificacions i variacions.
d) Ordenar discrecionalment les modificacions que en funció de l’interès públic siguin
aconsellables, sobre els horaris, ubicació, preus, etc.
e) L’Ajuntament podrà resoldre el contracte en el supòsit que el concessionari incompleixi
les obligacions que se’n deriven, el que comportarà que aquest ja no podrà fer ús de
l’equipament objecte d’aquest contracte, sense dret a cap tipus d`indemnització. Així
també, podrà l’Ajuntament revocar el contracte del servei de bar abans del termini
establert, per motius d’interès públic, d’acord amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Carmen José Villarreal Redón
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