AJUNTAMENT D’ASPA
Plaça de la Vila, 7
25151 ASPA (El Segrià)

ajuntament@aspa.cat
Tel. 973122113 Fax. 973122000

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURÀ DE REGIR LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BAR-RESTAURANT
DEL CASAL SO DE NOSTRE D’ASPA

Clàusula 1a. Objecte del contracte i qualificació
Constitueix l’objecte del contracte la concessió administrativa d’us privatiu del Bar-Restaurant
del Casal So de Nostre d’Aspa que inclou: Terrassa, hall, bar, cuina, magatzem, serveis homes i
dones, local barbacoa i distribuïdor, amb una superfície total de 257,20 m2 i emplaçat a la Plaça
de la Vila número 3 d’Aspa.
L’exercici de l’objecte concessional és una manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen
els ens locals per adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de
conformitat amb l’article 206 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 28 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de béns de
domini públic, que suposa l’ocupació directe o immediata d’una porció dels domini públic
municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres interessats, de
conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC i els articles 57 i següents del
Reglament de patrimoni dels ens locals. El present plec de clàusules tindrà força vinculant per
ambdues parts, amb subjecció a la legislació vigent en matèria de patrimoni i contractació de les
corporacions locals.
El concessionari assumirà tota la responsabilitat civil, mercantil, laboral i fiscal, contractual i
extracontractual, que es derivi de l’ús privatiu del bar-restaurant.
El concessionari haurà de tramitar al seu càrrec totes les autoritzacions, permisos i llicències que
exigeixi el compliment de l’objecte de la concessió.
Clàusula 2a. Termini de la concessió
La concessió s’atorgarà pel termini d’un any (1 any) comptat a partir de la data de la seva
formalització en document administratiu. Aquest termini es prorrogarà automàticament per un
màxim de quatre anys (4 anys) sempre i quan cap de les dues parts renunciï a la seva pròrroga. En
aquest cas la part que interessi la renúncia l’haurà de comunicar a l’altra part amb una antelació
mínima de dos mesos abans d’exhaurir-se el període corresponent.
El termini màxim de quatre anys és improrrogable.
L’establiment del termini concessional no va en detriment de considerar sempre implícita la
facultat de l’ens local de resoldre la concessió abans del seu venciment, si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
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Clàusula 3a. Obligacions del concessionari
3.1 Obligacions de caràcter general
El concessionari té, a més de les obligacions generals que estableixen els articles 235 i 250.5 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny de les que es derivin del que estableixen les altres clàusules d’aquest plec, les obligacions
següents:
1. Donar inici a l’activitat objecte del contracte, d’acord amb els terminis previstos en aquest
Plec.
2. Portar a terme el servei de bar-restaurant objecte del contracte, al seu risc i ventura.
3. Complir rigorosament les normes de legislació laboral, fiscal i sanitària i de policia en
general, així com les altres obligacions dimanants de les disposicions legals que siguin
d’aplicació.
4. Mantenir les instal·lacions, mobiliari, i la maquinària adscrites a l’activitat en bon estat de
conservació i funcionament, així com portar-hi a terme les tasques de manteniment
preventiu i correctiu de petit abast, al seu càrrec (reposició de làmpades foses, neteja i
reposició de filtres de maquinària de climatització, neteja i reposició de filtres de campana
de cuina, fogons .....).
5. Rescabalar dels danys i indemnitzar dels perjudicis que es puguin 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 dels usuaris per danys i perjudicis
derivats directament i indirectament de la gestió i funcionament del servei, quedant
exclosa la responsabilitat de l’ajuntament. Amb independència d’aquesta indemnització,
l’incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions.
6. Permetre a l’Ajuntament i als serveis tècnics municipals que puguin inspeccionar les
instal·lacions.
7. Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen a
l’Ajuntament i les previstes en aquest plec de clàusules.
3.2 Obligacions relatives a l’explotació del bar-restaurant
1. S’estableixen com a dies d’obertura tots els dies de la setmana.
L’horari serà de les 8:00 hores del matí fins a les 24:00 hores de la nit. Aquest horari es podrà
canviar en funció de la demanda dels usuaris. L’activitat complirà amb les prescripcions
establertes a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, que diu que podrà estar obert com a
màxim fins les 2:30 hores, amb la possibilitat de poder perllongar l’horari de tancament 30
minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del
diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festiu.
Excepcionalment es podrà allargar aquest horari, prèvia petició expressa per escrit i comptant
amb l’autorització i condicions que s’assenyalin per l’Ajuntament.
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El contractista, si així ho desitja, podrà fer un dia de descans a la setmana. El dia escollit per al
descans setmanal no pot coincidir en dia festiu i sempre ha de ser el mateix dia de la setmana. No
obstant, si el dia escollit de descans, en un moment donat, cau en dia festiu, l’arrendatari podrà
tancar, aquella setmana, el dia següent.
2. Altres obligacions del contractista
1. Aportar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris pel perfecte desenvolupament
del servei de bar-restaurant.
2. Posar en funcionament les instal·lacions dins els terminis previstos en aquest plec.
3. Dotar els serveis de personal necessari per tal que l’activitat es faci en les condicions
degudes de seguretat i eficàcia i amb la finalitat d’evitar als usuaris qualsevol incomoditat
o perill.
4. Tenir cura del bon ordre i funcionament de les instal·lacions.
5. Tenir cura especial de la neteja del local i les seves instal·lacions.
6. Són a compte de l’arrendatari les despeses d’aigua, llum, telèfon, gas, pèl·let, wifi, .....,
que siguin necessàries per al bon funcionament del servei.
7. Es prohibeix executar obres o alteracions de les instal·lacions, sense l’autorització prèvia
de l’Ajuntament, i en el cas de ser autoritzades passaran a ser propietat de la corporació
municipal no podent demanar cap compensació al respecte.
8. També es requerirà l’autorització de l’Ajuntament per fer forats a la paret o a les
instal·lacions, i tots els elements que es fixin a l’estructura de l’immoble o a la barra del
bar, passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
9. Prestar les activitats durant l’horari establert.
10. Disposar d’un llibre de reclamacions degudament visat per l’autoritat municipal, en el
qual els usuaris puguin fer constar tot allò que considerin oportú a l’empara de la
normativa sobre protecció dels drets de consumidors i usuaris.
11. Instal·lar el rètol normalitzat d’informació dels exercicis del dret d’admissió i de les
condicions objectives d’accés, d’acord amb les prescripcions de l’article 72 del Decret
112/2010, de 31 d’agost.
12. Instal·lar els rètols normalitzats d’informació de la normativa en matèria de salut, pel que
fa a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques.
13. El contractista haurà de complir amb les prescripcions indicades a l’article 45 del Decret
112/2010, de 31 d’agost, respecte a la prevenció de conductes incíviques a l’exterior dels
establiments i dels espais oberts al públic.
14. El normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió acústica interior
i exterior establerts en la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i
annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei; i el Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors contra el risc relacionat amb l’exposició al soroll.
15. El normal funcionament de l’activitat complirà amb les prescripcions tècniques i límits
indicats a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la
Llei 6/2001, de 31 de maig.
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16. El contractista haurà de fer una correcta gestió del residus que es generin, acomplint amb
tot allò estipulat en la recollida porta a porta que es dur a terme per part del Consell
Comarcal del Segrià.
17. Tenir la carta de preus a disposició del públic consumidor. El preus de venda al públic
s’han d’aplicar de conformitat amb l’Ajuntament.
18. Prevenció de riscos laborals, l’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular al què es refereix a l’article 24
de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals.
19. Donar compliment a les condicions tècnic-sanitàries per a establiments de restauració i
menjars preparats per activitats tipus bar-restaurant.
20. El contractista complirà amb els prescripcions en relació a la manipulació d’aliments. És
per aquest motiu que serà necessari estar en possessió en tot moment del carnet de
manipulador d’aliments.
21. L’arrendatari haurà de tramitar la corresponent alta al règim de la Seguretat Social que
correspongui, així com també l’alta a l’IAE, per l’epígraf corresponent.
22. L’arrendatari ha de contractar pòlisses d’assegurança del local, amb primes al seu càrrec,
contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. En les corresponents
pòlisses ha de figurar com a beneficiari l’Ajuntament, i l’arrendatari ha d’acreditar-ne
anualment el pagament.
23. El mobiliari, maquinària i aparells necessaris pel funcionament del bar, serà aportat per
l’Ajuntament. (S’adjunta inventari Annex III).
Es preveu que l’arrendatari no tingui cap dret sobre el local arrendat, a excepció del
derivat de la seva utilització durant el període de vigència del contracte i en els termes
fixats en aquest plec.
Si l’arrendatari creu convenient augmentar o completar les dotacions de maquinària,
aparells o mobiliari que li ha lliurat l’Ajuntament, podrà aportar-ho al seu càrrec, sense
pèrdua de dret de propietat, sempre que sigui de característiques similars al que és
propietat de l’Ajuntament i adequat al servei en que s’haurà d’utilitzar.
24. El contractista explotarà el servei de bar-restaurant al seu propi risc i ventura que
assumeix totes les responsabilitats en qualsevol dels ordres que li afectin.
El contractista percebrà com a retribució pròpia el producte que obtingui per la venda
de les consumicions i d’altres activitats que es puguin oferir.
25. L’adjudicatari pot ofertar la instal·lació de màquines automàtiques expenedores de
begudes i aliments, màquines recreatives, futbolins, ... sense ultrapassar els límits del
local objecte d’arrendament i sempre amb el consentiment previ de l’Ajuntament.
La instal·lació d’aquests màquines va a càrrec de l’arrendatari, així com, també, tots
els permisos pertinents.
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26. Prestar exclusivament el servei de bar-restaurant. Per qualsevol altra activitat que no sigui
la del servei descrit, haurà de sol·licitar autorització de l’Ajuntament.
27. L’Adjudicatari es responsable de la custodia de les claus de l’establiment, havent de
comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que pugui afectar a l’accés o la seguretat
del local.
28. La instal·lació serà de lliure accés per al conjunt de ciutadans, sense altra limitació que la
derivada de la pròpia capacitat i característiques de la instal·lació.
29. L’adjudicatari del bar durant la temporada d’obertura de les piscines Estiu-2020, es farà
càrrec de la gestió al seu risc i ventura, del bar que hi ha en aquestes instal·lacions
esportives, de la neteja del recinte i vestidors, del reg i conservació de la gespa i de portar
el manteniment d’ambdues piscines municipasl (cloració, analítiques diàries, control de
PH i passar el netejador de fons, entres altres). Les condicions de la concessió del bar de
les piscines s’acordaran abans de l’obertura d’aquestes, entre els mesos de maig i juny.
3.3 Obligacions de l’adjudicatari respecte al seu personal
L’adjudicatari estarà obligat a atendre el servei amb el suficient número de persones per a la seva
correcta explotació. En cas de malaltia de l’adjudicatari, aquest ha de garantir en tot moment, el
servei amb personal propi i al seu càrrec.
Serà per compte de l’adjudicatari la contractació de personal necessari per cobrir les necessitat del
servei, tenint en compte el següent:
-

El concessionari està obligat a presentar a l’Ajuntament les còpies dels contractes de
treball del personal adscrit a la concessió, així com mensualment els documents TC1-TC2

-

Utilitzar algunes de les fórmules previstes en la legislació social vigent, que permeti la
resolució automàtica de la relació laboral al moment de la extinció del contracte, per
qualsevol de les clàusules previstes en el plec de condicions i en la legislació contractual
administrativa.
En cas de resolució del contracte, no serà d’aplicació la successió empresarial a favor de
l’Ajuntament respecte dels treballadors adscrits al contracte.
En cap cas ni circumstància, la relació entre l’Ajuntament i l’adjudicatari/ària i/o la
plantilla d’aquest/a suposarà una relació laboral o funcionarial.

-

3.4 Obligacions de l’adjudicatari en relació a les tasques de neteja
L’adjudicatari serà el responsable de mantenir les condicions higiènic sanitàries i d’ordre idònies
a la cuina, zona de bar-restaurant, serveis i terrassa. Els productes necessaris per la neteja també
aniran a càrrec de l’arrendatari.
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El concessionari haurà de donar garantia de compliment de les normes d’higiene en tots les fases
del procés, des de la compra dels productes fins al servei final, en especial les incloses en el
Reglament 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la
higiene de productes alimentaris, a la formació i capacitació per a manipuladors d’aliments i altrs
normativa sanitària vigent que pugui afectar.
El vestuari fet servir pel concessionari o pels seus treballadors serà decorós.
Clàusula 4a. Drets del concessionari
El concessionari té a més dels drets que estableix l’article 250 del Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i de les que es derivin del que
estableixen les altres clàusules d’aquest plec, els drets següents:
-

-

Podrà utilitzar les instal·lacions necessàries per al servei.
Ser respectat per terceres persones en la seva condició de concessionari, amb els suport de
l’autoritat municipal, per acabar amb qualsevol pertorbació en el normal funcionament
del servei.
Proposar a l’Ajuntament totes les modificacions que consideri indispensables per millorar
la prestació del servei i que no estiguin previstes inicialment.
Li correspondran íntegres els beneficis que obtingui de l’explotació del bar-restaurant del
Casal So de Nostre.

Clàusula 5a. Facultats i deures de la Corporació
-

-

Deixar sens efecte la concessió abans del venciment si ho justifiquessin circumstàncies
sobrevingudes d’interès públic, mitjançant rescabalament dels danys que causessin.
Inspeccionar en qualsevol moment els béns objecte de concessió, les instal·lacions i les
construccions.
Posar a disposició el local objecte de concessió amb les condicions òptimes per dur a
terme l’activitat de bar-restaurant i en compliment de la normativa sectorial.
L’Ajuntament no participa en el finançament del servei de cap manera, ni assegura al
concessionari una recaptació o rendiment mínim. La concessió s’atorga a risc i ventura de
l’adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de
l’activitat objecte de la concessió.
Tampoc avala, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui concertar
l’adjudicatari per finançar l’explotació del servei.
L’Ajuntament ha de facilitar a l’arrendatari les escomeses d’aigua, llum i clavegueram,
que siguin necessàries per a l’explotació del bar-restaurant.
Si per circumstàncies no previstes en els plecs de condicions fos necessari tancar el local
per atendre reparacions no imputables a l’adjudicatari, aquest no serà compensat ni
indemnitzat.
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Clàusula 6a. Drets i potestats de l’Ajuntament
L’Ajuntament té, com a administració concedent, els drets i les potestats que es derivin de les
establertes en les clàusules d’aquest plec i les que estableixen els articles 238 i 248 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Clàusula 7a. Reversió
Al final del termini de concessió, revertiran a l’Ajuntament els béns objecte de la concessió,
devent el contractista lliurar-los conformement al contracte i en l’estat de conservació i
funcionament adequats.
Com Annex III d’aquest plec de clàusules consta l’inventari de béns i material que es deixa a
disposició de l’adjudicatari que haurà de ser revertit a l’Ajuntament en finalitzar la concessió.
Clàusula 8a. Acreditació de l’aptitud
Els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Clàusula 9a. Garantia definitiva
L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per un import de 1.500 € (Mil cinccents euros), davant l’Ajuntament d’Aspa que assegurarà l’explotació del servei, aquesta
garantia la podrà fer efectiva en el termini de tres mesos, a comptar des del dia 1 de febrer de
2020.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP.
La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes establerts en l’article 108
de la LCSP:
Aquesta garantia serà retornada una vegada extingit el contracte de concessió del servei, per
qualsevol causa i motiu, sempre que els béns afectats a la concessió reverteixin a l’Ajuntament
en perfecte estat de conservació, i lliures de càrregues i gravàmens.
d’obertura de proposicions.
Clàusula 10a. Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà no més tard dels quinze dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
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Clàusula 11a. Infraccions del concessionari
Les infraccions que cometi el concessionari es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d’acord
amb la tipificació següent:
18.1. Infraccions molt greus
a) L’obstrucció a l’exercici de les funcions de policia, control i fiscalització que corresponen
a l’Ajuntament.
b) La falsetat en la presentació de qualsevol tipus de documentació a l’Ajuntament, tant
durant la fase de la licitació com en qualsevol moment posterior dins la vigència de la
concessió.
c) L’execució d’obres o la instal·lació de qualsevol element, inclosos els propagandístics o
informatius, no autoritzats per l’Ajuntament en el domini públic municipal.
d) La realització per part del concessionari d’accions o omissions que causin danys al
domini públic municipal o al seu ús, així com l’ocupació sense el corresponent títol
administratiu.
e) L’incompliment dels horaris establerts en el plec de clàusules administratives.
f) Les accions o omissions del concessionari que impliquin un risc per a la salut dels usuaris.
g) La realització d’actes en els béns a la concessió que provoquin alteracions de l’ordre
públic.
h) Les infraccions que justifiquin la revocació de la concessió, de conformitat amb la lletra f.
L’incompliment per part del concessionari de la normativa en matèria laboral, seguretat
social, sanitat, seguretat i salut laborals, així com les obligacions econòmiques en matèria
salarial, tributària o se seguretat social d’empleats.
i) Cedir, subarrendar o traspassar la gestió de la concessió, mitjançant qualsevol modalitat o
títol sense la prèvia autorització expressa de l’Ajuntament.
j) Les interrupcions o suspensions durant la vigència de la concessió, llevat que concorrin
circumstàncies degudament acreditades de força major.
k) L’incompliment de l’obligació del concessionari de mantenir en bon estat d’ús i
conservació els béns i instal·lacions adscrits a la concessió, així com el domini públic
municipal on aquelles es trobin, sempre que s’hagi produït el previ requeriment de
l’Ajuntament per a l’esmena d’aquesta circumstància i el concessionari no l’hagi atès en
el termini màxim d’un mes.
l) L’incompliment o no observança de normes, disposicions o resolucions administratives
dictades per autoritats sanitàries competents en la matèria.
m) La reiteració de dues o més infraccions greus en el període de sis (6) mesos.
18.2 Infraccions greus
a) L’incompliment de l’obligació de manteniment i conservació dels béns i instal·lacions
adscrits a la concessió, llevat que aquest incompliment tingui el caràcter de molt greu de
conformitat amb allò que preveu la lletra anterior.
b) El retard injustificat en el compliment de les obligacions del concessionari que no causi
danys o perjudicis greus en el funcionament de la concessió.
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c) L’incompliment de les indicacions dels serveis tècnics municipals quant a l’ús privatiu
dels béns de domini públic adscrits a la concessió.
d) La col·locació de material publicitari o propagandística no permès.
e) No subscriure la pòlissa d’assegurança exigida en el present plec.
f) El tracte incorrecte vers els usuaris o respecte als membres o personal de l’Ajuntament.
g) La no admissió de clients o usuaris a l’espai de domini públic d’ús privatiu sense que
existeixi algun motiu que ho justifiqui.
h) Manca de pagament de les primes d’assegurança exigides, en el moment del seu
venciment.
i) La reiteració de dues o més infraccions lleus en un període de sis (6) mesos.
18.3 Infraccions lleus
Tindran la consideració d’infraccions lleus tota la resta de faltes que no estiguin qualificades com
a greus o molts greus, sempre que suposin un incompliment de les condicions estipulades en el
present plec i demés normativa aplicable.
Clàusula 12a. Sancions
En cas que el concessionari cometi qualsevol de les infraccions enumerades anteriorment,
l’Ajuntament estarà facultat per imposar la multa corresponent.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte els criteris
objectius i subjectius següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’afectació de la salut i la seguretat de les persones
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
El benefici derivat de l’activitat infractora.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
El grau de malícia del causant de la infracció.
El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria
La capacitat econòmica de l’infractor

La multa a imposar té tres graus, que corresponen respectivament amb les infraccions lleus, greus
i molts greus. S’estableixen els límits següents:
a) Infraccions lleus, fins a sis-cents euros (600 €)
b) Infraccions greus, fins a mil dos-cents euros (1.200 €)
c) Infraccions molt greus, fins a tres mil euros (3.000 €)
L’import de les multes previstes en aquesta clàusula s’actualitzarà d’ofici, de conformitat amb la
variació que hagi experimentat l’índex general de preus al consum en el període anual
immediatament anterior.
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Clàusula 13a. Imposició de les multes
Serà competent per a la imposició de les multes la senyora alcaldessa, a proposta del serveis
tècnics municipals i prèvia audiència al concessionari.
L’import de les multes se satisfarà a l’Ajuntament per part del concessionari, en el termini màxim
dels trenta dies naturals següents al de la seva notificació.
De no satisfer-se dins d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la relació
següent:
1r. Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal
efecte, el concessionari haurà de completar la garantia incautada.
2n. Quant l’abonament de l’import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la
garantia definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d’execució forçosa que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú o norma vigent aplicable al cas.
La imposició de multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles per
part de l’Ajuntament.
Clàusula 14a. Extinció de la concessió
La concessió s’extingirà per les següent circumstàncies:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

Venciment del termini establert en la clàusula 5a.
La demora del pagament del cànon per més de trenta dies.
Desaparició del bé sobre el qual s’ha atorgat la concessió.
Desafectació del bé, de conformitat amb el previst als articles 204 i següents del
TRLMRLC i preceptes concordants del Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya, quant a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns.
Mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari.
Renúncia del concessionari, amb un preavís mínim de dos mesos, acceptada per
l’Ajuntament sempre que no tingui incidència negativa sobre el domini públic la seva
utilització, o causi perjudicis a tercers.
El haver comés dues o més infraccions molt greus
Revocació de la concessió. Seran causes de revocació de la concessió, a nivell enunciatiu
i no limitatiu, les següents:

1. L’abandonament o falta d’utilització del bar durant 3 setmanes.
2. Destinació dels béns adscrits a la concessió a usos diferents dels assenyalats en el present
plec de clàusules.
3. Invasió del domini públic no atorgat.
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4. Accions o omissions que produeixin danys irreparables o de difícil reparació al domini
públic.
5. Realitzar actes dispositius o de gravamen sobre els béns adscrits a la concessió.
6. Incompliment d’allò previst en aquest plec sobre la transmissió de la concessió.
7. Incompliment directe d’altres obligacions, que per la seva gravetat puguin ser causa de
revocació.
La revocació de la concessió comportarà en tot cas la pèrdua de la garantia definitiva, sens
perjudici de l’aplicació del règim sancionador previst en aquest plec.
i) Resolució judicial
j) Rescat de la concessió. L’Ajuntament es reserva el dret de rescatar la concessió abans del
seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic.
Clàusula 15a. Règim del rescat
L’exercici de la facultat de l’Ajuntament de cessar l’ús privatiu dels béns de domini públic
adscrits a la concessió, requereix la incoació d’un expedient administratiu contradictori dirigit a
determinar la naturalesa de l’ocupació i si la indemnització és procedent o no.
Clàusula 16a. Confidencialitat i tractament de dades
22.1 Confidencialitat
L’adjudicatari/ària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment
dels principis d’integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin
accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament
no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació
de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò establert en la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i substituirà encara que
hagi finalitat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).
22.2 Tractament de dades
En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades
de caràcter personal que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i
altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament
amb la finalitat de garantir l’adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.
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Clàusula 17a. Règim jurídic del contracte
Totes les qüestions no contemplades en el present plec de clàusules se sotmeten a les disposicions
legals vigents, de conformitat amb la següent relació de fonts normatives i tenint en compte que
la preparació i adjudicació de la concessió demanial es regirà per la normativa de contractació i
els efectes i extinció per la legislació patrimonial:
-

-

-

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, en els
seus aspectes bàsics (LPAP).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els aspectes bàsics de
desenvolupament de la Llei de contractes que s’indiquen a la Disposició final primera
del Reglament (RGLCAP).
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local, ens els seus aspectes bàsics (TRRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC).
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre
(RP).
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en
els seus aspectes considerats no bàsics (LPAP).
TRLCSP, RLCSP i RGLCAP en els seus aspectes considerats no bàsics.
Reial decret legislatiu 781/1986,d e 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local, en els seus aspectes considerats no
bàsics (TRRL)
Altres disposicions administratives aplicables.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executius.
Contra els mateixos tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la normativa d’aplicació.

Aspa, 7 de gener de 2020
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ANNEX III. INVENTARI DE BÉNS
INVENTARI BAR CASAL SO DE NOSTRE
CONCEPTE
SAFATA INTERIOR BARRA 2575X550
CARTELA PER APOYAR SAFATES
MONOMANDO FREG. 61200014566
MOBLE CAFETER F3020003 DISTFORM
REFREDADOR BOTELLES EB 1500 II
RENTAGOTS BET 37 UNIVERSAL BAR
SAFATA INTERIOR BARRA 1160X550 C/CHAFLA
CARTELA PER APOYAR SAFATES
EXPOSITOR DE TAPES EXPCLP CLAJOSA
REFREDADOR DE TAPES ENF6AP CLAJOSA
ARMARI REFRIGERACIÓ AGN 602
CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS BLOK 1750X800X650
TAULA “U” 1690+3820+1730X700X900
AIXETA DUCHA GDCGG DISTFORM
GRILLVAPOR GAS GV 417 ARRIS
CUINA GAS 72/02 TCG OLIS
PEANA Z. COCCIÓ 400X650X600
FREGIDORA ELECTRICA IA-A INTECNO
RENTAPLATS FI-30 FAGOR
FORN A CONVECCIÓ SNACK MARCA ROMAGSA. INOX+GRILL
CONGELADOR VERTICAL GG 5260
TAULA QUADRADA MOD H2O APILABLE COLOR TARONJA
TAULA QUADRADA MOD H2O APILABLE COLOR PISTATXO
CADIRA SENSE BRAÇOS LISBOA APILABLE COLOR BLANC
CADIRA SENSE BRAÇOS LISBOA APILABLE COLOR VERMELL
CADIRA SENSE BRAÇOS LISBOA APILABLE COLOR PISTATXO
CADIRA SENSE BRAÇOS LISBOA APILABLE COLOR XOCOLAT
CADIRA SENSE BRAÇOS LISBOA APILABLE COLOR SORRA
MIURA TAMBORET
GOT PINTA 38 cl
GOT BODEGA MINI 23 cl
GOT BODEGA MAXI
GOT CARAJILLA CAMPANA 11 cl
COPA AIGUA VICTORIA 31 cl
COPA CONYAC 24 cl
CULLERA CAFÈ 1001
CULLERA MOKA 1001 (Postre)
GOT XUPITO 3.5 cl
PLAT PRESENTACIÓ COIMBRA 28 cm
PLAT POSTRE COIMBRA 21 cm
PLAT FONDO 23 cm
PLAT PLA

QUANTITAT
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
8
8
8
8
8
6
31
17
23
24
20
11
25
22
11
20
29
17
45
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VINAGRERA 4 PECES INOX. CRISTALL SUPREM (RETIRADES)
CASSOLA ALTA AMB TAPA 28 cm FUNDIX
PAELLA HERCULES 20 cm
PAELLA HERCULES 24 cm
PAELLA HERCULES 28 cm
FORQUILLA TAULA H. EXTRA
CULLERA TAULA H. EXTRA
GANIVET TAULA
FORQUILLES POSTRES
GANIVETS POSTRES
CULLERA POSTRES
POT FRANCES INOX. 18/10 18 cm
POT MONOBLOC INOX 10 cm
ESCUMADORA MONOBLOC INOX 10 cm
TAULA TALL COLOR BLANC 40X30X2 cm
TISSORES CUINA 24 cm 9074
GANIVET PA 21.5 cm EURO CHEF 2748
GANIVET CHEF PROFESSIONAL 20 cm 3765
GANIVET CHEF PROFESSIONAL 7,5 cm 3760
JERRA INOX 1 LITRE
AMPLIFICADOR FONESTR PA AMPLIER FS-2035
DVD SCOTT I MANDO A DISTÀNCIA
BAFLES DE 2 VIES SCOTT DE 10 WATS
PEU MICRO I MICRO FONESTAR
COPES CAVA
TALLADORA EMBOTITS
OBRIDOR
AFILADOR
PRESTATGERIES ALUMINI PLANES
PRESTATGERIES ALUMINI ALTES
2 PENJADORS
BOMBONES DE BUTÀ
PRESTATGERIES ALUMINI DE 5 PRESTATGES
TELEVISIÓ LG I SUPORT
TAULES GRANS BLANQUES
CADIRES VERDES PLÀSTIC
DISPENSARI PAPER CUINA
TELA MOSQUITERA PORTA DARRERA (EN MAL ESTAT)
BARBACOA FORN DE 150 AMB DUES PORTES PINTADA NEGRA
TUBS QUADRATS DE 30 X 30 PINTATS NEGRE
DESVIAMENT ESPECIAL
CAPUTXA PER LA BARBACOA DE 150
TAULA BARBACOA DE 150 PINTADA NEGRA
TAULA AUXILIAR DE 55 INOXIDABLE
TAULA AUXILIAR DE 85 INOXIDABLE
EMPOSTADA INOXIDABLE DE 2 METRES
TOLDO AMB GUIA DE 5,625 X 2,980 DE LONA PLÀSTICA FERRARI SOLTIS 96 8284
ESTUFA PELLET EVA NEGRA 15 KW NC N. 21140000 10658015

5
1
1
1
1
22
16
14
5
22
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
1
5
2
2
2
2
1
4
24
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
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POWER PLUS ASPIRADOR DE CENDRES REF. 0046550
CASSOLA ALTA BRA PRIOR 32 CM
LOT PAELLES PRIOR 18-22-26
TORRADOR TAURUS MY TOAST DUPLO REF. 00013963
MICROONES AMB GRILL WHIRLPOOL REF. 00038912

1
1
1
1
1

Diligència per fer constar que aquest plec ha esta aprovat per Decret d’Alcaldia 2/2020 de data 7
de gener de 2020.

La secretària accidental

Núria Prats Giménez

