Contracte relatiu a la concessió administrativa per a l’explotació d’una guingueta
destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals (lot 1).

REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Oliveras i Maristany, en qualitat d’alcalde president de
l’Ajuntament del Masnou, assistit pel secretari del mateix Ajuntament, Gustau Roca i
Priante.
I de l’altra, el senyor ............................., amb número de DNI ........................, que actua
en representació pròpia, amb domicili ...................., ....................................
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
aquest contracte, d’acord amb l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
MANIFESTEN
I.

Que la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de maig de 2019, va aprovar
l’expedient de licitació de la concessió administrativa per a l’explotació d’una
guingueta destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals del Masnou.

II.

Que la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019 va resoldre
adjudicar la concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta-bar de
titularitat municipal, situada a la zona esportiva de Pau Casals al senyor ................

CLÀUSULES
Primera. Objecte Aquest contracte té per objecte la concessió administrativa per a
l’explotació d’una guingueta situada a la zona esportiva de Pau Casals per a l’activitat de
cafeteria-bar, així com la porció de via pública per destinar-la a terrassa. Tot segons es
detalla en el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
particulars, que s’adjunten com annex 1 en prova de conformitat.
Les característiques i elements que incorpora la guingueta es troben definits en el plec de
prescripcions tècniques i els seus annexes.
La guingueta està situada a la via pública, concretament a la zona esportiva de l’Avinguda
de Pau Casals del Masnou, així com la porció d’espai públic per destinar-la a Terrassa.
L’àmbit està definit a l’annex 2 del plec de prescripcions tècniques.
Annex a la guingueta hi ha un lavabo adaptat del qual en serà responsable l’adjudicatari
pel que fa a la neteja i manteniment, i qui tindrà el control d’accés al mateix. Aquest
lavabo será públic per a tots els usuaris de la zona esportiva de Pau Casals.
La descripció gràfica de la guingueta i dels elements que incorporen figuren a l’annex 1 i
a l’article 2 del plec de prescripcions tècniques i són els que l’Ajuntament posa a
disposició del concessionari. El material i la resta de mobiliari auxiliar que pugui requerir
l’adjudicatari per a la prestació del servei haurà de ser aportat per aquest.

Abans de l’inici de l’activitat un representant del concessionari i un tècnic municipal
realitzaran una visita tècnica conjunta i elaboraran un inventari de béns mobles
municipals a efectes de la concessió. Aquest inventari inicial s’haurà de signar per les
dues parts en senyal de conformitat i servirà de base per a determinar a l’acabament de
la concessió quins són els béns que han de revertir a l’Ajuntament.
La resta de mobiliari i el material necessari per a l’explotació i funcionament del bar serà
aportat pel concessionari i haurà de reunir, a parer de l’Ajuntament, les condicions
corresponents al servei que ha de prestar-se i a les instal·lacions facilitades per
l’Ajuntament. Amb caràcter mínim i obligatori, el senyor .......... haurà d’adscriure a la
concessió:



Sistema mecànic d’higienització de la vaixella
Instal·lacions frigorífiques

Segona. Preu Per a l’explotació de la guingueta, el senyor ..................... pagarà un cànon
anual de 5.100 euros/any, exempt d’IVA.
El pagament del cànon es farà en dotze mensualitats iguals, i entre els dies 1 i 10 de
cada mes. L’import mensual del rebut es farà efectiu mitjançant la domiciliació bancària
facilitada pel senyor ...........
Dins el cànon resten incorporades les despeses de llum i aigua. Altres subministraments
que pugui contractar el senyor .........., aniran a càrrec seu.
Tercera. Garantia Ha estat constituïda a favor de l’Ajuntament una garantia per valor de
510 €, corresponent al 5% del cànon d’adjudicació del contracte. S’adjunta el document
de pagament de la garantia definitiva com annex número 2.
La devolució i cancel·lació de la garantia s’efectuarà de conformitat amb el que disposen
els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, un cop recepcionats els béns municipals i sempre que no se’n
derivin responsabilitats pel concessionari.
Quarta. Durada La durada de la concessió serà de 2 anys, comptats a partir de la data
de signatura de l’acta d’inici del servei que s’haurà de signar, com a màxim, al cap de dos
mesos des de la signatura del contracte.
El contracte es podrà prorrogar anualment, fins a un màxim de 2 anys més, per mutu
acord de les parts, prèvia sol·licitud del concessionari.
La denúncia de la concessió al finalitzar el termini de dos anys o qualsevol pròrroga es
farà per escrit amb dos mesos d’antelació.
El senyor ............................. està obligat a abandonar i deixar lliure i vàcua la guingueta,
així com la porció de domini públic per instal·lació de taules i cadires, sense dret a
indemnització, a la finalització de la vigència del contracte. El senyor ........... reconeix la
potestat de l’ajuntament per acordar i executar el llançament, en cas d’incomplir
l’esmentada obligació.
Cinquena. Responsable del contracte. La persona responsable del contracte,
encarregada del seguiment i control de l’objecte de la concessió, és la tècnica de mobilitat
i via pública de l’Ajuntament del Masnou.

La responsable del contracte supervisarà i vetllarà per la correcta execució de la
concessió per part de l’adjudicatari, i perquè es porti a terme el servei d’acord amb el que
disposen els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i
les millores presentades pel concessionari, informant oportunament a l’òrgan de
contractació de qualsevol incidència o deficiència detectada.
Sisena. Dades a efectes de notificacions Les dades del senyor ............................... a
l’efecte de notificacions i comunicacions de tràmits en relació amb l’expedient d’aquesta
contractació, són les següents:
Adreça postal ......................
.............................................
Telèfon ................................
Adreça electrònica ..............
Setena. Obres i instal·lacions als efectes de l’inici de l’activitat. Prèviament a l’inici
de l’activitat, el senyor ....................... haurà d’instal·lar, a càrrec seu, una aixeta de pedal
i un escalfador d’aigua.
Aquestes actuacions es realitzaran sota el control i amb el vist i plau dels serveis tècnics
municipals i del responsable del contracte. Aquests elements revertiran a l’Ajuntament al
finalitzar la concessió, sense dret a indemnització per part del senyor ........... En qualsevol
cas s’haurà de complir amb el que disposa al plec de prescripcions tècniques particulars i
en relació a obres i instal·lacions.
El senyor .............. haurà d’aportar la maquinària u utillatge necessaris per a
desenvolupar l’activitat, a excepció dels béns que l’Ajuntament posa a disposició de les
concessions en els termes que figuren al plec de prescripcions tècniques particulars i a
l’inventari que es signi a tal efecte.
Vuitena. Àmbit de la concessió. El senyor ......................., podrà utilitzar privativament
les instal·lacions de les guinguetes i la zona de terrassa autoritzada, amb l’única finalitat
d’oferir al públic el servei de cafeteria bar. 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. Les concessions són personals i intransferibles i quedarà
prohibida tota cessió o traspàs sota qualsevol concepte, llevat del cas que existeixi
expressa i formal autorització municipal.
La concessió de la guingueta s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers, de conformitat amb l’establert per l’art 61 del Reglament del Patrimoni dels ens
locals.
Novena. Obres i subministraments de les instal·lacions. Queda prohibida la
realització d’obres a les guinguetes municipals, a excepció que es compti amb el
consentiment exprés, previ, i per escrit de l’Ajuntament del Masnou.
En tot cas, seran a càrrec del senyor ........................ les eventuals obres de conservació i
d’adaptació que consideri necessàries per a l’adequada explotació del servei, estant
obligat a sol·licitar a tal efecte l’autorització prèvia i per escrit de l’ajuntament i les
corresponents llicències municipals o comunicacions prèvies, sotmetent-se, en el que es
refereix a l’execució de les obres, a les directrius que assenyali l’Ajuntament. Aquestes
obres quedaran a benefici de la guingueta, sense dret a indemnització per part del senyor
...........

Així també, el senyor ....... haurà de dotar les guinguetes dels elements i mobiliari
necessari per a l’explotació i funcionament del bar.
Les despeses d’aigua i llum, així com qualsevol altre subministrament que pogués
contractar-se haurà d’efectuar-se d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions
tècniques particulars.
Desena. Obligacions. Són obligacions del senyor ...................... les següents:
a) Les definides en la clàusula III.4 del plec de clàusules administratives particulars.
Són obligacions essencials del contracte els apartats b), c), d), e), n), p) i u) de la
clàusula III.4 dels plecs de clàusules administratives particulars i per tant el seu
incompliment pot ser causa de resolució dels contracte, als efectes del que
disposa l’article 211 f) de la LCSP.
b) Complir amb l’obertura i horari establert a l’article 6 del plec de prescripcions
tècniques particulars:


Durant el mesos d’abril a octubre (temporada estiu):
De diumenge a dijous ..................................... de 9 a 23 hores
Divendres, dissabtes i vigílies de festius ........ de 9 a 24 hores



Durant els mesos de novembre a març:
De dilluns a diumenge, inclosos festius .......... de 9 a 23 hores

L’horari mínim a prestar no podrà ser inferior a 20 hores setmanals durant els mesos
d’hivern i l’horari mínim a prestar no podrà ser inferior a 28 hores setmanals durant els
mesos d’estiu, en tot cas caldrà garantir l’obertura d’un mínim de 5 dies a la setmana dels
quals, com a mínim un ha de ser cap de setmana.
Aquest horari, segons l’interès general, podrà ser modificat per acord de la Junta de
Govern Local.
Un mes abans de l’inici de cada temporada, el senyor ................ haurà de presentar a
l’Ajuntament la seva proposta d’horaris d’obertura i dia o dies de descans setmanal. No
obstant això, el senyor ................ s’adaptarà als horaris dels esdeveniments de l’entorn
de la guingueta, que promogui l’Ajuntament, durant la durada del contracte.
L’obligació d’obertura i compliment dels horaris del local és condició essencial del
contracte i el seu incompliment, pot ser causa de resolució del contracte.
Es podrà establir, prèvia autorització de l’Ajuntament, un màxim de dos dies de descans
setmanal de dilluns a diumenge. En el cas que es triïn dos dies de descans només un
podrà ser de cap de setmana. Si el dia triat recau en festiu, es podrà traslladar al dia
immediatament anterior o posterior a l’acordat.
c) Realitzar l’operació de neteja de la guingueta i la resta de domini públic ocupat, i
la seva àrea d’influència. El senyor ............ farà la neteja i manteniment dels
lavabos adscrits a les guinguetes, els quals també seran públics, i en
conseqüència, en podrà fer ús qualsevol persona, no només els usuaris de les
guinguetes. Seran de compte del senyor .................... tots els treballs, mitjans
auxiliars i materials per a la correcta execució de la neteja i del manteniment, així
com el regular subministrament de sabó, paper higiènic o qualsevol altre producte
necessari pel correcte manteniment dels sanitaris. Aquest aspecte ha de quedar
inclòs en el pla de neteja i desinfecció de l’establiment.

d) D’acord amb l’oferta econòmica presentada, el senyor ............................... es
compromet a la creació d’ocupació estable mitjançant la contractació de dues
persones per un mínim de 20 hores/setmanals durant la vigència del contracte.
Onzena.- Condicions especials. El senyor ..........................., s’adaptarà a les
necessitats de l’entorn de la guingueta quan hi hagi esdeveniments organitzats i/o
promoguts per l’Ajuntament, com ara fires i altres, havent de desplaçar la zona de taules i
cadires en un altre lloc de l’entorn on no molesti, o retirar-les, si fos necessari. Aquesta
situació no comportarà cap tipus d’indemnització a favor del senyor .........
Dotzena.- Pòlissa d’assegurances. El senyor ................... ha de tenir contractada una
pòlissa de la qual consti com a beneficiari l’Ajuntament, que cobreixi els riscos d’incendi i
de tot tipus de dany a les instal·lacions i béns municipals.
Així mateix, haurà de subscriure una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil en relació
als béns municipals i de tercers que puguin ésser afectats per l’activitat de cafeteria bar i
que haurà de tenir una cobertura mínima de 300.000 euros.
El senyor ............... haurà de comunicar a l’Ajuntament les renovacions de la pòlissa
durant la vigència del contracte, així com qualsevol canvi que es produeixi en la mateixa.
Tretzena.- Cessió de l’ús de les instal·lacions i béns. El senyor ...................... no
podrà sotsarrendar la guingueta. Tampoc cedir o traspassar els drets i obligacions del
contracte sense autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament i en els termes que disposa
la clàusula III.7 del plec de clàusules administratives particulars.
Catorzena.- Extinció del contracte. Les causes i efectes de l’extinció de la concessió
s’estableixen en la clàusula IV del plec de clàusules administratives particulars.
Quinzena.- Confidencialitat de la informació Són obligacions del senyor ......................
pel que fa a la confidencialitat de les dades del contracte i al seu tractament, les
estipulades a la clàusula VI del plec de clàusules administratives particulars.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signen per triplicat.
El Masnou, 15 d’octubre de 2019

Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde de l’Ajuntament del Masnou

Gustau Roca Priante
Secretari general de l’Ajuntament del Masnou

.................................

