Ajuntament de Ciutadilla
Plaça Major 1
25341 Ciutadilla

Procediment: Contracte de concessió de serveis destinat a la gestió i explotació del
bar/cafè del local social de Ciutadilla per Procediment Obert
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1. Horaris i tasques

El servei de bar es prestarà obligatòriament en l’horari següent:
Cinquena. Forma de pagament, prestacions i característiques del servei
L’Ajuntament rebrà la quantitat proposada per l’adjudicatari, entre els dies 1 a 5 de
cada mes, mitjançant domiciliació bancària que aquests efectes designi l’Ajuntament.
L’explotació del servei es durà a terme durant tot l’any. El servei es prestarà
obligatòriament en l’horari següent:
-

-

De dimarts a diumenge:
o Matí obertura entre 08:00h i 09:00h fins a mínim les 14:00h del migdia
o Tarda (en cas de no oferir obertura continuada) obertura entre 16:00h i
17:00h fins a màxim les 00:00h de la nit
Dilluns descans setmanal.

Sense perjudici de que en festivitats puntuals es pugui ampliar excepcionalment
l’horari establert, cal tenir en compte que l’horari màxim permès del bar és el següent:
- De dimarts a diumenge: 8:00h. del matí a 00.00h. de la nit.
El concessionari podrà realitzar les vacances, i per tant, tancar el local social per
vacances, sempre i quan ho notifiqui a l’ajuntament amb 15 dies hàbils d’antelació i
amb un total de 30 dies anuals.
S’acceptaran propostes d’ampliació de l’horari entre les 14:00h i les 16:00h, però en
cap cas s’acceptarà un horari inferior al proposat, quedant així l’oferta desestimada.
2. Preus dels productes

La retribució del contractista prové del preu dels productes que es consumeixin al
bar, i els fixa lliurement, tenint en compte la normativa del Departament de Comerç,
Consum i Turisme .
3. Assegurança
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El contractista ha de disposar d’una assegurança la responsabilitat civil amb la
següent cobertura:
- Per sinistre 300.000,00.-€
- Per víctima 150.000,00.-€
S’ha de presentar a l’Ajuntament la pòlissa i el justificant de pagament del rebut.
Ciutadilla a 1 de setembre de 2022
L’alcalde

Òscar Martínez Agustí

