TD03-012

ESPORTS
Ref.: 2017/3/TAA
/x.f./

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL
SERVEI DE CANTINA DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL “L’ILLA ESPORTIVA”.

1. Definició de l’objecte.L’objecte d’aquest contracte de concessió de serveis és l’explotació del servei de cantina
que es presta en dues ubicacions diferents dins el recinte del complex esportiu municipal
anomenat “l’Illa Esportiva” i el subsegüent exercici de l’activitat econòmica.
La descripció de les dues zones objecte d’explotació són les següents:


Cantina situada entre el camp de futbol i les pistes poliesportives (inclou terrassa
exterior)



Cantina situada a les piscines exteriors (inclou terrassa exterior)

S’adjunta plànol (o fotografia aèria) com annex I on es delimita en color l’espai objecte
d’explotació. Dins de l’espai esmentat s’inclou els edificis, terrasses, instal·lacions, mobiliari i
material descrit en l’annex II com a part de la concessió.
Els espais objecte d’aquest contracte constitueix un bé de domini públic afectat al servei
públic d’activitats i instal·lacions esportives, en els termes de l’article 5 del Reglament de
patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre
(RPEL).
L’explotació econòmica que en tot cas es pugui realitzar d’aquesta concessió de serveis i
dels béns afectes anirà a risc i ventura del concessionari, sense que en cap cas l’Ajuntament
asseguri uns ingressos mínims

2. Descripció del servei de cantina
S’ha d’entendre tant l’activitat de venda al públic com el servei de cambrer per al consum al
propi recinte de tot tipus de begudes, tapes, entrepans freds i calents i gelats.
De tota manera els licitadors podran presentar dins el seu projecte de gestió la possibilitat de
realitzar menús i/o plats combinats, havent d’habilitar, si s’escau, les instal·lacions per a
realitzar aquesta activitat, amb la prèvia i preceptiva autorització municipal
Determinats preus de begudes i menjars estan subjectes a la tarifa aprovada oficialment per
l’Ajuntament de Castellbisbal, sense que es pugui vendre un d’igual a una altra tarifa, mentre
que la resta de begudes i menjars no inclosos en la tarifa són lliures
A la cantina situada a la zona del camp de futbol es podran col·locar taules i cadires a la
terrassa, però en cap cas en els vials adjacents.
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A la cantina situada a la zona de les piscines d’estiu es podran col·locar taules i cadires a
l’espai habilitat com a terrassa i en el vial adjacent a les pistes de petanca, sempre i quan
no s’obstaculitzi el pas dels usuaris de les instal·lacions esportives, havent de seguir les
indicacions tècniques del personal municipal pel que fa a l’espai a ocupar i el nombre de
taules i cadires màximes a col·locar.

3.- Condicions generals de la prestació del servei de cantina.3.1) Horari
El concessionari haurà de mantenir oberta l’activitat de la cantina situada a l’Illa Esportiva,
entre el camp de futbol i les pistes poliesportives durant el mateix horari d’obertura de les
instal·lacions esportives.
El concessionari haurà de mantenir oberta l’activitat de la cantina situada a les piscines
exteriors de l’Illa Esportiva, durant el mateix horari d’obertura d’aquesta instal·lació esportiva.
Aquest bar sols s’obrirà durant la temporada de bany fixada per l’Ajuntament.
Un cop s’obri la cantina de les piscines exteriors durant la temporada d’estiu i atès també
que aquesta època de l’any queda pràcticament buida d’activitat pròpiament de competició,
la cantina de l’Illa Esportiva podrà quedar tancada.
L’horari de funcionament de les instal·lacions de l’Illa Esportiva és:
De dilluns a divendres de 7 a 23h
Dissabtes de 9 a 23h
Diumenges i festius de 9 a 14h. (coincidint amb el funcionament de la piscina d’estiu fins a
les 21h)
Aquests horaris podran ser objecte de reducció o d’ampliació a consideració del
concessionari, sotmetent-se sempre a l’autorització prèvia de l’Àrea d’Esports municipal i a
la regulació sobre establiments de pública concurrència.
El concessionari haurà d’exposar els horaris en un lloc visible al públic, fins i tot quan
l’establiment estigui tancat.
L’ajuntament conserva, però, la facultat de modificar l’horari mínim fixat inicialment, d’acord
amb les seves necessitats.
En els supòsits de la celebració en el recinte de l’Illa Esportiva d’activitats i/o actes esportius
de concurrència pública, l’Ajuntament podrà disposar que es variï l’horari del servei de
cantina, totalment o parcialment, comunicant-ho a l’adjudicatari amb una setmana
d’antelació, sense cap indemnització al contractista. En aquells actes esportius que organitzi
l’Ajuntament, ja sigui directament o a través de tercers fora dels horaris habituals de
funcionament, s’haurà d’advertir al concessionari amb la suficient antelació per tal que pugui
prestar el servei en les mateixes condicions que les habituals. Com a mínim l’avís haurà de
ser d’una setmana.
3.2 Prohibició d’altres activitats
El local objecte de la concessió serà destinat únicament i exclusivament a cantina, entenent
com a tal la venda de menjars i begudes a consumir en el local o instal·lacions annexes.
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Qualsevol altre activitat comercial o recreativa està prohibida en el local concedit en especial
les relatives als jocs d’atzar, festes, banquets o celebracions.
3.3 Instal·lacions i subministraments energètics
L’immoble compta amb les instal·lacions d’aigua, electricitat i gas, però no amb els
comptadors individualitzats d’aquests subministraments, per la qual cosa les despeses
derivades d’aquest les assumirà el propi Ajuntament.
3.4 Obres d’adequació i instal·lació
El titular de la concessió podrà fer les mínimes obres d’adequació, pintura i instal·lació dels
mobles i estris que consideri adequats per a l’exercici de les activitats permeses en el local
concedit. A aquests efectes caldrà sol·licitar expressament autorització municipal tot lliurant
descripció detallada tant gràfica com descriptiva del seu abast, sens perjudici d’altres
autoritzacions o llicències que per la normativa sectorial aplicable requereixi. L’Ajuntament
podrà impedir les obres d’adequació o instal·lacions que puguin danyar o perjudicar l’edifici i
les seves instal·lacions o les activitats que s’hi efectuïn i sols autoritzarà les que s’adeqüin a
l’activitat autoritzada.

4. Cànon de la concessió
El cànon definitiu serà aquell que resulti del proposat a l’alça per part del licitador/a que
resulti adjudicatari, d’acord amb la seva proposició econòmica. Tanmateix el cànon mínim
del contracte és de dotze mil Euros (12.000 €) anuals, equivalent a mil euros (1.000,00 Eu.)
mensuals (no subjecte a IVA).
El cànon concessional resultat de l’adjudicació a la millor oferta no serà objecte de revisió al
llarg de la vigència del contracte.
L’adjudicatari està obligat a abonar a l’Ajuntament mentre duri el contracte, el cànon al que
s’hagués compromès en la seva proposta. Aquest cànon podrà ser millorat a l’alça en les
proposicions econòmiques que facin els licitadors. El pagament s’efectuarà per trimestres
avançats dins dels cinc primers dies de cada trimestre per la part proporcional corresponent.
El cànon previst en aquest Plec substitueix el preu públic per l’ocupació del domini públic
corresponent als usos previstos en aquest Plec dels dos espais de bar del complex esportiu
de l’Illa Esportiva, la qual cosa no eximeix l’adjudicatari del pagament de la resta de tributs o
preus públics municipals per altres conceptes o utilitzacions o per l’exercici d’activitats
econòmiques.
Serà causa de resolució automàtica de la concessió l’incompliment de l’obligació de
pagament del cànon. L’Ajuntament, sense perjudici d’aquesta resolució, podrà percebre el
cànon vençut i no pagat per la via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos i
sancions legalment procedents mentre no quedin lliures i retornades les instal·lacions a
disposició municipal.

5.- Contraprestacions a càrrec dels usuaris pel servei de cantina.-
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5.1 S’estableix el règim de tarifa per a les contraprestacions econòmiques a càrrec dels
usuaris del servei per a les consumicions de begudes i menjars que es determinen
expressament en aquest plec a continuació.
5.2 Les consumicions que s’indiquen a continuació tindran un règim de tarifa que tindrà la
consideració jurídica de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari que la llei de
contractes del sector públic prevegi, de forma que la seva quantia de preu al consumidor
amb l’IVA aplicable, no podrà ser superior a les quantitats que s’indiquen a continuació
sense cap altre més recàrrec ni repercussió. Aquests preus màxims autoritzats o tarifes no
podran ser revisats ni modificats durant tota la durada de la concessió i les seves
pròrrogues. En qualsevol cas hauran d’estar permanentment exposats en el local en un lloc
públic i preferent.
5.3 Consumicions subjectes a tarifes:


Cafè

1,05 Eu.



Cafè amb gel, tallat, americà

1,20 EU



Cafè amb llet

1,30 Eu.



Infusió

1,30 Eu



Aigua ½ litre

1,00 Eu.



Aigua 1,5 litres

1,50 Eu.



Refrescos i sucs envasats

1,60 Eu.



Quinto de cervesa o canya

1,20 Eu.



Mitjana de cervesa o gerra

1,50 Eu.



Entrepans freds

3,50 Eu.



Entrepans calents



Croissant/dònut/pasta

3,70 Eu.
1,20 Eu.

5.4 Altres contraprestacions
La resta de contraprestacions econòmiques pels serveis prestats en les instal·lacions
objecte de concessió diferents a les anteriors tindran el preu privat que lliurament determini
el concessionari, els quals estaran regulats per les normes generals de protecció dels
consumidors i usuaris.

6.- Durada de la concessió.La durada de la concessió serà de dos anys, a partir de la data de la seva formalització.
Finalitzat aquest període la durada es podrà prorrogar de mutu acord de forma expressa
amb dues pròrrogues d’un any cadascuna, que sumades al termini inicial fan un total de
quatre anys. Amb aquesta finalitat, Ajuntament o adjudicatari informaran a l’altra part amb
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tres mesos d’antelació a la fi de la durada inicial o de la seva primera pròrroga la seva
voluntat de prorrogar el contracte

7) Drets i obligacions generals del concessionari
Els drets i obligacions concrets i específics del concessionari en quant a l’explotació
d’aquest servei seran els següents:
A. Drets del concessionari
1. Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzarlo en les condicions establertes i mitjançant l’abonament de la contraprestació
econòmica compresa en les tarifes aprovades. En cas d’extinció del contracte per
compliment del mateix, el contractista haurà de seguir prestant el servei fins que es
formalitzi el nou contracte.
2. Cuidar del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sens perjudici
dels poders de policia de l’Ajuntament.
3. Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions
que requereixi el desenvolupament del servei, llevat qual el dany sigui produït per causes
imputables a l’Ajuntament.
4. Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, respecte de les
empreses de Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, en els contractes de
subministrament conseqüència de la concessió de serveis objecte del present contracte.
5. Ocupar i utilitzar el local, les instal·lacions i mobiliari objecte d’aquest contracte per a
l'adequat exercici de l’activitat permesa de cantina.
6. Percebre directament dels clients l'import dels preus dels productes posats a la venda o
dels serveis prestats en l’establiment, inclosos els subjectes a tarifa
7.

Utilitzar les instal·lacions objecte del contracte per a l’activitat autoritzada de cantina
amb subjecció a les disposicions sectorials aplicables i a les instruccions particulars que
l’Ajuntament estableixi per a una adequada coexistència dels diferents usos en un
mateix edifici.

8.

Exercir l’activitat autoritzada fins a l’extinció del contracte d’acord amb els horaris i les
característiques indicades en l’oferta presentada en el concurs.

9.

Retirar al final del contracte els elements i les instal·lacions susceptibles de trasllat
sense danyar l’edifici i instal·lacions, que siguin propietat de l’adjudicatari, llevat dels
que s’incorporin a l’edifici per accessió, els quals han de quedar de propietat municipal.

10. Qualsevol altre que legalment li correspongui.
B. Obligacions de l’adjudicatari
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1. Respecte al local:


Utilitzar el local i les seves instal·lacions única i exclusivament per les finalitats
pròpies d’aquest contracte, segons el que estableix en aquest plec.



Complir les funcions de control del bon ús que facin els clients del local.



La cura i el manteniment de les instal·lacions de la cuina i de la cantina, així com de
tots els electrodomèstics i estris instal·lats de bon inici.



Queda expressament prohibida la instal·lació de màquines de joc i d’atzar.



Atenent a la seva condició d’equipament públic i a la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, promulgada pel
Ministeri de Sanitat i Consum, no es podrà vendre o subministrar tabac, ni es
permetrà fumar dins les instal·lacions.



Subscripció d’una pòlissa d’assegurança per a la gestió i per la activitat pròpia del
contracte, multi-risc i de responsabilitat civil, d’import minin de 300.000 €, que
cobreixi el valor real de mercat dels béns i instal·lacions afectes a l’activitat ( no
inclosos a l’assegurança municipal), en cas de robatori o sinistre per qualsevol
causa, així com dels danys causats a l’Ajuntament de Castellbisbal o a tercers
derivades de l'estat o ocupació dels locals, del funcionament de les instal·lacions i
serveis i del desenvolupament de l'activitat.

2. Respecte l’activitat de cantina:


Gestionar el negoci mitjançant una organització adient i en consonància amb les
activitats que se celebrin al recinte de l’Illa Esportiva



Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta, ajustant la prestació del
servei a les prescripcions d’aquest plec.



Situar en lloc visible i a disposició dels clients, la llista de preus de les consumicions,
serveis i productes prestats o venuts a l’establiment.



Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament
per la utilització del servei de cantina amb acompliment dels requisits per l’admissió
en els establiments d’hostaleria.



Disposar d’un llibre de reclamacions per a la utilització dels usuaris del servei, amb
tots els fulls numerats i rubricats i amb la diligència d’obertura corresponent.



No vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys i
senyalitzar en un lloc perfectament visible, d’acord amb les condicions establertes en
el Decret 235/1991, la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques als
menors de divuit anys.
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L’adjudicatari no podrà vendre begudes amb ampolles de vidre, ni subministrar-les
amb gots de vidre, si no es consumeixen dins del recinte objecte d’aquest contracte



L’adjudicatari no podrà tampoc vendre pipes ni altres productes amb peles,
susceptibles de llançar-se a terra i conseqüentment embrutar i dificultar el bon ús de
les instal·lacions i dependències objecte d’aquest contracte.

3. Acomplir:


els horaris i períodes de funcionament mínims establerts en aquest Plec sempre dins
del règim d’horaris i festius aplicables a cada sector.



les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i
higiene en el treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’adjudicatari
o la infracció de les disposicions vigents sobre seguretat per part del personal tècnic
designat per ell no implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. L’adjudicatari
presentarà semestralment durant la vigència d’aquesta concessió, els documents
acreditatius de trobar-se al corrent d’aquestes obligacions.



les disposicions legals i reglamentaries aplicables als serveis que prestarà
l'adjudicatari, en particular les de caràcter tècnic i sanitari referides a les instal·lacions
i als aliments, així com les de caràcter laboral i les higièniques i sanitàries respecte
dels seus empleats, i les d'assegurança dels usuaris del servei.

4. Complir les obligacions següents en matèria de recursos humans:


L’adjudicatari nomenarà a una persona responsable de la concessió que serà qui
mantindrà contacte directe amb l’ajuntament.



El personal dependrà, únicament i en exclusiva, de l’adjudicatari a tots els efectes i
treballarà a les seves ordres i segons la seva normativa, que vetllarà per l’exacte
compliment de les condicions de la prestació dels serveis laborals. Entre el personal
aportat per l’adjudicatari i l’Ajuntament no existeix cap vincle estatutari funcionarial o
de qualsevol altre naturalesa entre l’Administració municipal i el personal adscrit a
aquest servei.



Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d'altre tipus que
adopti l'adjudicatari, amb motiu d'aquest servei, serà al seu compte i risc.



Mantenir degudament format al personal respecte a la normativa tècnica higiènic sanitària reguladora de la manipulació dels aliments.



L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i, en particular, de les disposicions sobre coordinació d'activitats
empresarials a què es refereix l'art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos
Laborals, en allò que fa referència a cooperació en l'aplicació de la normativa sobre
prevenció d'aquest tipus de riscos quan al mateix centre de treball desenvolupen
activitats treballadors de dos o més empreses i/o personal depenent de la
Corporació.
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A aquests efectes, l'empresa adjudicatària haurà de presentar en el termini d'un mes
des de la notificació de l'adjudicació, els criteris per a la protecció i prevenció de
riscos laborals en els termes previstos per l'esmentada normativa
5. Utilitzar l'adjudicatari i tot el personal de servei prendes de vestir adequades a l'activitat i
exclusives per a la permanència en el local i el contacte amb els aliments, en perfecte
estat de conservació i netedat, que s’haurà de guardar en un lloc protegit de
contaminacions. En cas de què alguna persona manipuladora d’aliments estigui afectada
de malalties contagioses haurà d’extremar les precaucions d’higiene (utilitzant guants,
mascaretes, protectors per ferides i augmentant la freqüència d’higiene de les mans,
entre d’altres mesures) per tal d’evitar propagacions i contaminació dels aliments.
Tot el personal que estigui en contacte amb aliments ha de tenir la corresponent
formació en manipulació d’aliments.
Recordar que l’adjudicatari (persona física o jurídica titular de l’adjudicació) és el
principal responsable de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i les
instal·lacions, i de llurs annexos, dels processos i dels productes o substàncies que se’n
deriven, per tant han de garantir la seguretat alimentària i la inoqüitat dels productes que
comercialitza en el seu establiment. Les persones físiques són responsables de llurs
actes i de les conductes que influeixen en la seva pròpia salut i en la d’altri.
En cap moment podran prestar servei en el local persones afectades de malalties
contagioses ni tan sols de caràcter lleu, ni amb ferides que no estiguin degudament
protegides, per tal d’evitar propagacions per contaminació dels aliments.
Si l’adjudicatari detecta l’existència de riscos per a la salut derivats de l’activitat o dels
productes respectius, n’ha d’informar immediatament a l‘autoritat sanitària corresponent
(en aquest cas Ajuntament), per tal que es retiri el producte del mercat o cessi la seva
activitat.
L’adjudicatari adaptarà, en cas que sigui necessari, les estructures i el parament de la
zona de cuina i de barra a les seves necessitats de producció, depenent tant del volum
com del tipus d’aliments que elabori. Així mateix, haurà de disposar d’un sistema
d’autocontrol eficaç per a garantir-ne la seguretat sanitària, (pot utilitzar com a referència
els criteris de la guia “Els Autocontrols a Castellbisbal” que li facilitarà la regidoria de
Salut). Tota aquesta documentació necessària haurà d’estar disponible a requeriment del
personal municipal i de qualsevol altra autoritat sanitària i trobar-se en el propi
establiment.
6. Abonar al seu càrrec:


les despeses que es derivin de la gestió i explotació de la cantina, així com la neteja
dels espais objecte de concessió en aquest contracte i que no podrà interferir ni
destorbar la tasca dels serveis contractats per l’Ajuntament.



les despeses de materials fungibles necessaris per la prestació del servei de cantina,
els d’higiene i neteja del local i els lavabos inclosos dins de l’àmbit del contracte.



tots els estris, utensilis i productes que siguin necessaris per a l’exercici de les
activitats autoritzades.
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les despeses d’adquisició, manteniment i reposició dels béns mobles, materials i
estris necessaris per a l’exercici de l’activitat.



el pagament de tots els impostos, taxes, arbitris i altres despeses relacionades o
derivades de l’explotació de l’activitat de cantina i del manteniment del local,
instal·lacions i béns mobles, incloent-ne les reparacions que siguin necessàries.



tots els materials i elements necessaris per l’exercici de l’activitat i per al seu correcte
funcionament, a excepció del material, maquinària, mobiliari i elements inventariats a
l’inici de l’ocupació.

7. Sol·licitar i obtenir de la Administració:


les llicències i els permisos que convinguin per procedir a l'obertura de l'establiment,
així com per poder exercir les activitats pròpies de bar i restaurant Sol·licitar
l’autorització sanitària de funcionament corresponent, si és el cas.



les llicències i els permisos previs a la realització de qualsevol obra o instal·lació,
sigui de manteniment, de millora o reforma, durant la vigència d’aquesta concessió.

8. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol avaria que es produeixi de la instal·lació així com el
seu estat de manteniment. Comunicar els incidents que es produeixin durant l’ús de la
instal·lació.
9. Serà responsabilitat de l’adjudicatari la seguretat del local i els seus clients i usuaris.
10. Abonar puntualment el cànon, en la forma i termini assenyalats en les condicions que
regeixen aquest contracte.
11. Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament
puguin inspeccionar l’estat de conservació de les obres i instal·lacions i verificar les
condicions d’explotació.
12. No gravar ni alienar els béns afectes al servei que hagin de revertir, si s’escau, a
l’Ajuntament ni destinar-los a d’altres finalitats, llevat que el propi Ajuntament ho autoritzi
expressament
13. L’adjudicatari és responsable, en tot moment, de mantenir en òptimes condicions d’ús i
funcionament les instal·lacions, materials, béns i equips adscrits a la prestació dels
serveis i de garantir la seva conservació i integritat, havent de respondre de tots els
danys i deterioraments produïts o ocasionats en aquells per causa que li sigui imputable
a conseqüència de la manca de diligència deguda o perícia exigible en el compliment de
les seves obligacions contractuals, sent al seu càrrec exclusiu, en aquest cas, totes les
despeses necessàries per a procedir al seu arranjament o reposició.
14. Quan els danys o desperfectes en les instal·lacions i béns s’hagin produït amb la
intervenció de terceres persones que pugessin resultar responsables, civilment o criminal
dels esmentats fets, l’adjudicatari ho haurà de posar en coneixement immediat de
l’Ajuntament, perquè aquest pugui exercir les accions que cregui oportunes contra els
causants dels danys.
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15. En tot cas, i sigui quina sigui la causa que ha produït els danys, l’adjudicatari estarà
obligat a posar aquests fets en coneixement dels responsables municipals, els quals
valoraran la causa dels danys i la imputació de responsabilitats en informe motivat, i a
procedir al seu arranjament immediat.
16. L’adjudicatari respondrà, si s’escau del material i/o mobiliari no propi que resulti malmès,
es farà càrrec de les reparacions i satisfarà la indemnització procedent de les pèrdues
que es produeixin.
17. Respecte el manteniment:
Mantenir les instal·lacions i elements del servei en bon estat de conservació i
funcionament i substituir els elements deteriorats o inservibles fins a esgotar la seva vida
útil. Les substitucions, si escau, han de correspondre en model o, en el seu defecte en
similar qualitat i disseny dels elements originals i han de ser autoritzades per
l’Ajuntament.
El servei de manteniment i conservació assumit per l’adjudicatari l’efectuarà amb els
seus propis mitjans o amb la contractació de tercers amb aquesta finalitat. Inclou els
següents punts:


Neteges ordinàries: s’entenen per neteges ordinàries les operacions de neteja que
cal efectuar a conseqüència de l’activitat normal de cantina i afecten a totes les
seves dependències, inclosos els accessos i zones annexes. Es consideren com
operacions de neteja ordinàries i s’inclouen en l’abast del servei de neteja la retirada
de brutícia i residus, generades en el desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest
contracte.



Neteges extraordinàries: s’entenen com neteges extraordinàries les operacions de
neteja que cal efectuar a conseqüència de fenòmens naturals extraordinaris (pluges
torrencials i inundacions, ventades, etc.) que incideixen en el local i hi provoquin
desperfectes; per tant, hi són compreses la retirada d’aigua, fangs i llots, restes de
vidres trencats, mobiliari malmès, etc. que l’adjudicatari realitzarà amb la urgència
necessària per poder reprendre a la major brevetat el servei.



Servei de desratització i control de plagues: l’adjudicatari durà a terme la
desratització i control de plagues aplicant els mitjans, terminis i freqüències adequats
i sense que suposin cap risc per a la salut o el benestar de les persones. Es
realitzaran estrictament d’acord amb la normativa en vigor en cada moment.
L’adjudicatari, a sol·licitud de l’Ajuntament
de Castellbisbal, facilitarà els
comprovants reglamentaris que acreditin la realització d’aquests serveis i la seva
adequació a la normativa.



Manteniment conductiu, servei d’engegada/parada i regulació del punt de
funcionament: queden compreses expressament en l’abast del servei de conservació
i manteniment assumit per l’adjudicatari, les operacions ordinàries d’arrencat i
aturada d’instal·lacions i equips tècnics i, així mateix, la regulació del seu punt de
funcionament per aconseguir les condicions de confort i operativa desitjades. En
qualsevol cas, l’adjudicatari realitzarà les tasques de manteniment conductiu ordinari
i les efectuarà de forma acurada sense perjudicar el bon funcionament de les
instal·lacions ni forçant la seva operació en condicions allunyades del seu punt òptim
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de servei. En cas d’incidència en alguna operació ordinària de manteniment
conductiu que no permeti completar-la, es donarà avís al serveis tècnics de
l’Ajuntament de Castellbisbal.


Manteniment correctiu i reposició: queden compreses pel que fa al locals i annexos
objecte d’aquesta concessió dins l’àmbit de responsabilitat de l’adjudicatari tot el
manteniment correctiu i la reposició de qualsevol element de les instal·lacions, tant
les cedides a l’inici de la concessió com les que posteriorment adquireixi el
concessionari.



Recollida selectiva: Va a càrrec de l'adjudicatari la recollida selectiva de les diferents
tipologies de residus originats en les instal·lacions, així com fer-se càrrec de la seva
correcta gestió i de les despeses associades. L'adjudicatari ha de disposar de
contenidors específics per a dipositar les diferents fraccions de residus generats, que
com a mínim seran per al vidre, paper i cartró, brossa orgànica, brossa inorgànica i
envasos i oli vegetal usat. Aquests contenidors han d'estar en condicions adequades
d'higiene i seguretat, identificats convenientment i situats a prop dels llocs de
generació per tal de facilitar-ne la utilització correcta. Així mateix, s'ha de tenir
programat una freqüència de buidatge dels contenidors adequada a la tipologia del
residu considerat. L'adjudicatari ha de lliurar, en les condicions mínimes indicades,
cada una de les fraccions generades a través:
 vidre: del circuit de recollida municipal (contenidors de color verd clar).
 paper i cartró: del circuit de recollida municipal (contenidors de color blau). El

lliurament es farà amb el cartró plegat. L’adjudicatari es podrà acollir, si
s’escau, al servei de recollida comercial del cartró que ofereix la deixalleria
municipal.
 brossa orgànica: del circuit de recollida municipal (contenidors de color marfil

amb la tapa marró o, mòbils, de color marró). El lliurament es farà diàriament
en bossa compostable o biodegradable. S’admetrà també el lliurament
sense bossa de la fracció orgànica sempre i quan no produeixin molèsties
per olors o vessaments que embrutin o malmetin el contenidor o els seus
voltants.
 brossa inorgànica i envasos: del circuit de recollida municipal (contenidors

de color verd fosc).
 oli vegetal usat: d'un gestor autoritzat o de la deixalleria.
 la resta de residus (fluorescents, piles, bombetes,...): d'un gestor autoritzat o

de la deixalleria, pagant les taxes corresponents que s’escaiguin.
El parament del servei de bar (plats, gots, coberts, etc.) serà a càrrec de
l'adjudicatari. S'evitarà l'ús de parament d'un sol ús. Quan les circumstàncies
requereixin la utilització de parament d'un sol ús, aquest haurà de ser de material
compostable o biodegradable.


Manteniment preventiu
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El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la conservació i
bon funcionament del local i les seves instal·lacions, tendents a preservar el nivell idoni de
qualitat de funcionament durant la seva vida útil.
Les operacions consistiran, entre altres, en la substitució periòdica d’elements o peces
consumides o desgastades per causa del seu funcionament i la inspecció dels elements
constructius i de les instal·lacions.
18. L’adjudicació de la concessió no atorga a l’adjudicatari cap dret de propietat sobre l’espai
objecte del contracte.
19. En els casos d’autoritzacions d’activitats extraordinàries, no compreses en l’objecte
d’aquest contracte, com per exemple serveis de bar, restaurant, ball i d’altres als espais
inherents a la contractació d’aquest servei, amb motiu de festes i activitats públiques,
seran a compte de l’adjudicatari l’obtenció dels permisos corresponents i l’abonament de
les taxes que regulin a L’Ordenança fiscal escaient.
7.1.) Drets i obligacions de l’Ajuntament de Castellbisbal
Els drets i obligacions concrets de l’Ajuntament de Castellbisbal en quant al present
contracte venen referits a les prescripcions específiques d'aquest Plec de condicions, i amb
caràcter general seran els següents:
A. Drets de l’Ajuntament de Castellbisbal
1. Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi.
2. Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’Ajuntament pot inspeccionar
l’activitat, les obres, si s’escau, i el local i la documentació relacionada amb l’objecte del
present contracte i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent fins i
tot obtenir l’entrada als elements tancats del local.
3. Imposar a l'adjudicatari les sancions pertinents per raó de les infraccions que, en el seu
cas, pugui cometre en la prestació del servei.
4. Extingir la concessió per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament jurídic. Sis
mesos abans de la finalització de la concessió l’Ajuntament podrà nomenar un
interventor de l’activitat per a supervisar-la, determinar les reparacions necessàries per
mantenir l’estat adequat i en general mantenir l’estat de conservació i funcionament
adequats.
5. Percebre puntualment el cànon establert en aquest plec de clàusules.
6. Ordenar discrecionalment les modificacions en l’ocupació que aconselli l’interès públic,
sense dret de reclamació quan les alteracions acordades no tinguin transcendència
econòmica per a l’equilibri financer.
B. Obligacions de l’Ajuntament de Castellbisbal
1. Contractació de la pòlissa d’assegurança de danys l’edifici.
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2. Abans d’iniciar la ocupació de l’espai concedit, l’Ajuntament haurà de facilitar a l’empresa
o entitat l’inventari del mobiliari i equipament inicials adscrits.
3. Cedir l’ús de l’espai objecte de l a concessió de propietat municipal, per portar a bon
terme l'objecte del mateix
4. Les altres que es desprenen expressament de les clàusules d’aquest plec.
6. Manteniment exterior de l’edifici, ja sigui per efecte del deteriorament meteorològic o el
seu normal ús.

8.) Règim d’infraccions i sancions
8.1) Infraccions
Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus:
1. S'estimaran faltes lleus les infraccions imputables al concessionari que impliquin
deficiència en el normal desenvolupament de la concessió sense incórrer en un
incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En tot cas, es consideraran faltes
lleus:
a) el compliment defectuós de l'horari fixat com a mínim d’obertura al públic.
b) la falta de neteja o de manteniment de les instal·lacions.
c) la venda de tabac a qualsevol persona o de productes alcohòlics a menors
d) La prestació de serveis de joc i atzar
e) el tancament de la cantina d'un a cinc dies, no autoritzat per l'Ajuntament.
f) la no observança de les instruccions municipals.
g) la manca de netedat en el personal i en el material afecte al servei.
h) la manca de puntualitat o retard respecte a l'horari previst.
i) la no utilització dels mitjans personals i materials oferts.
j) tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles.
k) totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus.
l) el cobrament esporàdic consumicions sotmeses a preus autoritzats per un preu
diferent
2. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al concessionari que impliquin
deficiència en el normal desenvolupament de la concessió incorrent en un incompliment
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directe de qualsevol de les clàusules de les presents bases. En tot cas es consideren
infraccions greus les següents:
a) la reiteració de tres faltes lleus en un any.
b) la manca d’ingrés del cànon i quantitats assimilades a ells en concepte de
subministraments i manteniment instal·lacions
c) el tancament de la cantina sense autorització per més de cinc dies i menys de deu.
d) l'incompliment de les obligacions sanitàries.
e) el desacatament ostensible de les disposicions dictades per l'autoritat municipal.
f) les ofenses del personal als usuaris o ciutadans en general.
g) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.
h) l’incompliment durant un mes de les obligacions laborals o de la seguretat social.
i) la introducció sense autorització de modificacions en el serveis.
j) la prestació irregular i reiterada del servei.
k) no complir amb els compromisos i obligacions valorats al concurs.
l) Els danys lleus causats als béns i instal·lacions objecte de la concessió
m) el cobrament sistemàtic de consumicions sotmeses a preus autoritzats per preus
diferents
3. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de la concessió que posi en perill la seva gestió
adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Les infraccions de qualsevol dels
preceptes de la TRLCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en el present plec
es consideraran sempre molts greus. Seran en tot cas infraccions molt greus:
a) la reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el transcurs d'un any.
b) la cessió o subrogació de la concessió sense autorització municipal.
c) el tancament de la cantina sense autorització per més de deu dies.
d) l'abandonament injustificat de la cantina durant un mes.
e) el frau en la quantitat o qualitat dels articles venuts.
f) el reiterat incompliment de la normativa sanitària.
g) la realització d'obres i instal·lacions sense l’autorització municipal.
h) causar perjudicis o deteriorar béns o instal·lacions de forma greu de l’equipament.
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i) reiteració de l’incompliment dels compromisos i obligacions valorats al concurs.
8.2) Sancions
1. Les infraccions seran penalitzades, conforme a la seva qualificació amb penalitzacions de
les quanties màximes que s’indiquen a continuació:
- les infraccions lleus, fins a 1.000 €.
- les infraccions greus, fins a 3.000,00 €.
- les infraccions molt greus, fins a 9.000,00 €.
2. Alternativament a la tipificació d'infraccions establerta pels articles precedents,
l'Ajuntament podrà sancionar aquelles faltes tipificades en lleis sectorials que siguin
d'aplicació i amb les sancions que aquestes estableixin, en especial respecte de les
sancions previstes en títol IV de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives.
3. Serà competent per a la imposició de la penalització l'alcalde o regidor en qui delegui. La
imposició de sancions o incautació de garantia no alliberen el concessionari d'indemnitzar
l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment. Les penalitzacions
imposades hauran de ser satisfetes pel concessionari en el termini de quinze dies amb
l’advertiment que en cas d’impagament passaran a la via de constrenyiment amb els
recàrrecs, interessos i despeses que s’ocasionin fins al seu complet pagament.
4. En cap cas les sancions imposades per l'aplicació d'aquest plec eximiran de les altres
responsabilitats civils, laborals, fiscals o penals en què s'hagi incorregut en cometre la
infracció.
9.) Reversió de les instal·lacions
1. Un cop extingida aquesta concessió per qualsevol de les causes previstes amb caràcter
general, així com les particulars establertes en aquest Plec el local, instal·lacions i annexos
cedit més les obres i millores que el concessionari hagi efectuat que no puguin separar-se
sense causar danys a les instal·lacions revertirà a l’Ajuntament lliure de càrrecs i
gravàmens. D’igual forma els bens mobles, maquinària i instal·lacions pròpies del
restaurant-bar cedides al concessionari hauran de revertir a l’Ajuntament en l’estat que es
trobin, llevat aquelles que a causa de l’ús ordinari hagin estat substituïdes pel concessionari
que podrà retirar.
2. Al final de la concessió el local i les instal·lacions de tot tipus que han de ser retornats a
l’Ajuntament hauran de ser aptes per a la seva utilització posterior i, en conseqüència, han
de trobar-se en bon ús i poder continuar prestant el servei.
3. La reversió de la instal·lació haurà de fer-se lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
10.) Desallotjament
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Una vegada finalitzada la concessió per qualsevol causa, l’adjudicatari desallotjarà l’espai
objecte de la present concessió, i els deixarà lliures i a disposició de l’Ajuntament de
Castellbisbal. En cas de no fer-ho, l’Ajuntament podrà executar per sí el llançament en via
administrativa, de conformitat amb el s’estableix en el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals vigent i desallotjar l’adjudicatari.
Durant un període de 6 mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament a través de la
corresponent unitat administrativa i prèvia inspecció de les instal·lacions adoptarà les
disposicions encaminades a què el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions
anteriorment esmentades, com poden ser, entre d’altres, les obres o treballs de reparació,
manteniment o reposició.
En qualsevol cas, amb la signatura del corresponent document per la present concessió,
porta implícit el reconeixement, per part del/de la concessionari/a, de les facultats municipals
per executar per si, en via administrativa, tant els treballs de reparació necessaris com el
desallotjament i llançament en finalitzar la concessió.

Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Cap d'Esports (Xavier Ferrer Villaró)
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