AJUNTAMENT DE BERGA

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL BAR DE
LA ZONA ESPORTIVA TONI SABATA
Primera. Objecte del concurs.
1.1. El concurs té un objecte doble:
1. L'explotació del bar de la zona esportiva Toni Sabata (ubicat dins el “pavelló
nou”), en règim de contracta de serveis
2. La realització de prestacions complementàries.
1.2. L'Ajuntament, a la vista del desenvolupament del servei i havent donat audiència
prèvia al concessionari, podrà precisar els detalls de totes o algunes de les obligacions
descrites en aquest plec de condicions.
1.3. La voluntat de l’Ajuntament és oferir un servei de bar en que es promocionin els
hàbits de vida saludables, amb productes de qualitat, proximitat i respectuosos amb el
medi ambient, així com tenir un servei en relació amb l’esport i els clubs locals que fan
ús de les instal·lacions.

Segona. Drets i obligacions generals del concessionari.
2.1. Sense perjudici del que estableix la normativa sobre contractes de les
administracions públiques i de les obligacions que siguin d'aplicació general, seran
condicions del contracte les que s'especifiquen seguidament.
2.2. L’adjudicatari tindrà els drets reconeguts en l'ordenament jurídic, i en particular:
a. Podrà utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei.
b. Podrà utilitzar com a propis del bar els serveis que hi ha a la zona de grades
adjunta al bar del pavelló poliesportiu.
c. Podrà utilitzar com a propi el magatzem adjacent al bar al qual s’accedeix per la
zona de grades al costat dels serveis.
2.3. L’adjudicatari estarà obligat a prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta
atenció als usuaris, així com prestar el servei amb subjecció a la normativa que li sigui
aplicable.
2.4. Quan l'adjudicatari hagi realitzar una obra, actuació o adquisició de material pel
condicionament del bar i instal·lacions annexes haurà d'obtenir permís de l'Ajuntament.
Les obres realitzades haurà de costejar-les l’adjudicatari i restaran en poder de
l'Ajuntament en finalitzar la concessió.
Tercera. Explotació del bar de la zona esportiva Toni Sabata. Obligacions
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generals.
3.1. El contracte dóna a l'adjudicatari el dret a explotar el bar de la zona esportiva.
3.2. L'activitat és exclusivament la de bar segons es descriu a la Llei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives. Per tant, està prohibit fer-hi:
- Les activitats de restaurant i bar-restaurant.
- Servir plats combinats.
3.3. L'adjudicatari cobrarà com a contraprestació als seus serveis i vendes els preus
que siguin raonables dins dels límits normals del mercat o els que l'Ajuntament o altres
administracions públiques competents fixin.
3.4. No es podran fer serveis ni lliurar productes fora del bar (exceptuant la zona de
terrassa autoritzada si és el cas). Excepcionalment, l'adjudicatari podrà, si li encomana
l'Ajuntament, servir esmorzars, aperitius, berenars o similars, en cas que l'Ajuntament
organitzi actes, competicions, trobades… a altres llocs, dins o fora de la zona
esportiva.
3.5. L'adjudicatari haurà de facilitar tota la documentació dels comptes derivats de la
gestió normal si l'Ajuntament li demana.
3.6. L'accés a magatzems, interior de la barra i altres zones similars no obertes al
públic està prohibit als clients i, per tant, es limita a l'adjudicatari, a les autoritats
administratives o judicials, als empleats de l'adjudicatari, a empreses que hagi
contractat per a manteniment o serveis i als serveis municipals quan sigui necessari.
3.7. L'adjudicatari haurà de mantenir totes les instal·lacions del bar netes i endreçades
d'acord amb els requeriments legals vigents a cada moment.
3.8. Els serveis municipals podran inspeccionar en qualsevol moment les condicions
en què es presta el servei i l'estat de les instal·lacions.
3.9. Quan l'adjudicatari rebi inspeccions d'altres administracions, haurà de lliurar a
l'Ajuntament en el termini màxim d'una setmana còpia de les actes.
3.10. Sis mesos abans de la finalització del termini del contracte l’adjudicatari haurà de
donar avís a l’Ajuntament per tal d’efectuar les inspeccions que donaran inici a la
liquidació del contracte.
3.11. Un cop transcorregut el termini del contracte, el concessionari haurà d'abandonar
i deixar lliure a disposició de l'Ajuntament totes les instal·lacions. Si no ho fa,

AJUNTAMENT DE BERGA

l'Ajuntament podrà acordar i executar per ell mateix el desallotjament si fos necessari.
3.12. Aquest contracte tindrà una vigència de quatre anys més una pròrroga per dos
anys mes.
Quarta. Ocupació fora del bar.
4.1. El contracte no inclou l'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Malgrat
això es fa constar que, si l'adjudicatari la demana l'Ajuntament li pot concedir la
llicència (subjecte a les necessitats de l’Ajuntament en quant a l’ocupació d’aquest
espai) per a ocupar, com a màxim, l’espai comprés entre els dos pavellons
poliesportius (plaça/terrassa vermella, indicada en el plànol annex) deixant sempre una
zona de pas (indicada en plànol annex) on hi ha les dues rampes d’accés.
4.2. El preu d'aquesta ocupació no està inclòs en el del contracte i, per tant, serà el
que resulti de les ordenances municipals.
4.3. No es podrà instal·lar a la via pública cap altre element o màquina llevat de les
taules, cadires i para-sols en les condicions que fixi l'Ajuntament.
4.4. Si obté la llicència per a ocupar la via pública, l'adjudicatari haurà de conservar net
l'espai comprés entre els dos pavellons poliesportius (plaça/terrassa vermella) ocupat
amb les taules i cadires vinculades a l’activitat.
4.5. No es pot ocupar amb cap element ni màquina l’espai de vestíbul del pavelló
(incloent el passadís que hi ha entre el bar i les grades d’accés als serveis i
magatzem).
Cinquena. Obertura de bar.
5.1. El bar haurà d'estar obert al públic i als usuaris en els següents horaris:
-De dilluns a dijous i dissabtes, com a mínim, de 08.00 a 23.00 i com a màxim de
07.00 a 24.00.
-Els divendres, com a mínim de 08.00 a 24.00 i com a màxim 07.00 a 24.00.
-Els diumenges sense competició a la tarda i fora de temporada d’obertura de piscines
d’estiu, com a mínim de 08.00 a 14.00 i com a màxim de 07.00 a 23.00.
-Els diumenges amb competició i temporada d’obertura de les piscines d’estiu, com a
mínim, de 08.00 a 23.00 i com a màxim de 07.00 a 24.00.
Durant la temporada d’obertura de les piscines d’estiu (com a mínim del 23 de juny a
l’11 de setembre) el bar haurà de romandre obert tots els dies inclosos els festius.
Durant la resta de l’any podrà tancar els dies festius locals i nacionals en cas de no
haver-hi cap activitat esportiva excepcional.
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5.2. El servei haurà de prestar-se ininterrompudament durant tot el termini del
contracte, llevat d'autorització de l'Ajuntament per cessar temporalment la prestació
durant el termini que es fixi.
Sisena. Dotació de les instal·lacions del bar.
6.1. L'edifici es posa a disposició en la situació actual i amb la instal·lació preparada
per prestar el servei de bar amb la següent relació de material:

-

quantitat
Encimera vitroceràmica 3 focs
1
Planxa elèctrica de 60 cm
1
Rentaplats Nikrom
1
Moble amb pica i aixeta 235x61x85
1
Nevera sota moble pica 197x60x81
1
Moble amb pica, aixeta i postada 180x60x85
1
Moble central amb nevera i moble cafeter de 351x60x98 1
Cafetera de 2 grups
1
Molinet de cafè
1
Boteller inox 4 portes de 2m.
1
Boteller inox 3 portes 1,5 m.
1
Contrabarra amb postada per a gots 1m
1
Descalssificador cafetera
1
Descalssificador rentaplats
1
Cubell escombraria amb rodes
2
Tamborets barra
4
Taules quadrades bar
6
Cadires bar
20

estat
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nou
nous
nous
noves
noves

6.2. L'adjudicatari haurà d'aportar, si ho creu necessari, tot l’equipament i materials
necessaris que no constin en la relació per a la dotació del bar i la seva correcta
explotació i gestió
6.3. L'adjudicatari està obligat a mantenir tot el material en bon estat llevat del natural
desgast ocasionat per un ús curós.
6.4. Les petites reparacions que calgui fer al local per al manteniment de la bar haurà
de realitzar-les l'adjudicatari.
6.5. Si l'adjudicatari desitja realitzar una actuació per al condicionament o millora del
bar (incloent la pintura interior), haurà d'obtenir autorització de l'Ajuntament, tant quan
vulgui el propietari, com quan calgui, des del punt de vista urbanístic.
6.6. Al final del contracte, l'Ajuntament podrà pactar amb l'adjudicatari l'adquisició de
tot o una part del material que s'hagi destinat al servei. L’adjudicatari podrà retirar tot el
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material moble de la seva propietat en el moment de la finalització del contracte
sempre i quan no malmeti els elements de l’equipament.
Setena. Consums de subministraments per al bar.
7.1. L'adjudicatari haurà d'assumir el cost dels subministraments d'electricitat, recollida
d'escombraries i telefonia del bar. La determinació es farà segons les previsions que
consten als punts següents.
7.2. L'adjudicatari indicarà a l'Ajuntament el número de compte al qual l'Ajuntament
podrà carregar els imports que pertoquin d'acord amb aquest plec de condicions.
Vuitena. Determinació dels consums.
8.1. La taxa per la recollida i tractament d'escombraries serà la que pertoqui segons
ordenança atenent a les condicions del local.
8.2. El consum d'electricitat es determinarà en base a dos conceptes:
1. Terme de potència. Actualment per a tot el pavelló poliesportiu hi ha un terme
de potència de 80 kW. D'aquest s'atribueix al bar una potència de 11,60 kW,
que es correspon a la potència instal·lada dels aparells que es disposen en
aquest apart de l'edifici i, per tant, dels costos de les factures per consum
elèctric, l'Ajuntament repercutirà a l'adjudicatari aquest percentatge sobre la
despesa que correspon al terme de potència. Si l'adjudicatari vol tenir un major
terme de potència, l'Ajuntament farà les gestions davant de l'empresa
subministradora per a obtenir-lo. Tot el cost corresponent al increment del
terme de potència que hagi sol·licitat, l'haurà d'assumir l'adjudicatari.
2. Terme de consum. El consum es calcularà en base a la lectura que resulti del
comptador intern que hi ha instal·lat i que permet separar el consum del bar del
general del pavelló.

8.3. L'adjudicatari haurà de comptar a nom seu amb un número de telèfon fix al bar de
la zona esportiva Toni Sabata i anunciar-lo de forma adient. Totes les despeses
d'aquest telèfon seran a càrrec seu. En acabar el contracte, podrà donar-lo de baixa.
Novena. Liquidació i pagament de les despeses.
9.1. Pel que fa als costos d'electricitat, l'Ajuntament trimestralment prepararà una acta
que incorpori els càlculs i els justificants de les despeses. L'adjudicatari podrà signar-la
si hi està d'acord. En tal cas, l'Ajuntament farà el càrrec al compte corrent de
l'adjudicatari. Si no hi està d'acord, l'Ajuntament aprovarà i notificarà formalment la
liquidació a l'adjudicatari.
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Desena. Prestacions complementàries.
L'adjudicatari haurà realitzar per a l'Ajuntament les prestacions complementàries
següents:
1. Control de les claus d'accés als pavellons poliesportius i la pista de vòlei platja.
2. Neteja dels serveis que hi ha a la zona de grades adjunta al bar del pavelló
poliesportiu.
3. Neteja del passadís de grades i vestíbul del pavelló.
4. En cas de nevada, la neteja de la franja d'accés des del carrer Guillem de
Berguedà amb una amplada d'1 m.
Onzena. Neteja dels serveis
11.1. L'adjudicatari haurà de netejar els serveis que hi ha a la zona de grades adjunta
al bar del pavelló com a mínim 2 cops al dia i, a més, quan sigui necessari per a
mantenir la imatge i higiene del recinte.
11.2. L'Ajuntament assumeix la reposició del paper higiènic i sabó de mans.
11.3. L’adjudicatari haurà d’assumir la compra i despesa dels productes de neteja
necessaris per a la neteja dels serveis.
Dotzena. Assistència en la gestió dels pavellons nou i vell i pista de vòlei.
12.1. L’assistència en la gestió dels pavellons nou i vell i la pista de vòlei inclourà les
accions següents:

1.
2.
3.
4.

Custòdia i control de les claus d’accés.
Custòdia i control de les claus dels vestuaris (en el cas dels pavellons).
Obertura i tancament de la instal·lació.
Comprovació general dels elements de les zones d’accés.

12.2. L'adjudicatari guardarà les claus d’accés dels pavellons i pista de vòlei platja, les
lliurarà als usuaris que tinguin autorització per a usar-lo, les recollirà quan hagi
finalitzat l'activitat i examinarà els pavellons per a comprovar si hi ha hagut incidències.
L'Ajuntament podrà requerir que l'adjudicatari dugui un llibre de registre dels
lliuraments segons model determinat pels serveis municipals.
12.3. L'adjudicatari guardarà les claus dels vestuaris, les lliurarà als usuaris que tinguin
autorització per a usar-los, les recollirà quan hagi finalitzat l'ús i examinarà els
vestuaris per a comprovar si hi ha hagut incidències.
12.4. L'adjudicatari haurà d'obrir i tancar l'accés general als pavellons. L'obertura i el
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tancament coincidiran amb l'horari d'inici i finalització dels entrenaments.
12.5. Després de tancar l'accés als edificis, l'adjudicatari haurà de comprovar
diàriament:
1. Que no queda ningú dins dels edificis.
2. Que tots els llums són tancats.
3. L'estat general dels espais de vestuaris i accessos (aixetes, portes tancades...).
12.6. Si l'adjudicatari detecta que hi ha desperfectes, mancances, avaries o
necessitats de manteniment (canvi de llums, pintura, aixetes, serveis, papereres…)
haurà de comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament.
12.7. L'Ajuntament podrà requerir que l'adjudicatari dugui un registre dels controls
citats en els punts anteriors. Aquest registre es podrà fer amb un llibre o document
únic o per separat per a cada acció.
12.8. L'horari de les activitats finalitzarà com a molt tard a les 23.00. a excepció dels
divendres que serà a les 24.00. L'Ajuntament informarà l'adjudicatari de les entitats
que tenen dret a accedir als pavellons i als vestuaris i de les condicions d'accés.
Tretzena. Informació a l’usuari.
13.1. L’adjudicatari haurà de disposar de la informació sobre horaris d’entrenament i
competició, obertura de les instal·lacions, així com horaris disponibles d’entrenament
que l’Ajuntament li faciliti a inici de temporada i cada vegada que sofreixi
modificacions.
13.2. L’adjudicatari haurà de facilitar la informació en forma de butlletes, tríptics,
cartells, etc que els clubs i entitats esportives li lliurin i poder donar sempre els seus
contactes (sempre que ho vulguin) als usuaris que així ho requereixin.
Catorzena. Personal del servei.
14.1. Per tal de prestar el servei de la forma més adequada, el concessionari haurà de
comptar, com a mínim, amb dos treballadors, un dels quals pot ser ell mateix si és
persona física, i assumir totes les despeses del personal que se'n derivin (retribucions,
seguretat social, etc.). Com a mínim un dels treballadors (preferentment la persona
encarregada) haurà de disposar de formació reconeguda en el camp de l’hostaleria o
experiència demostrable en aquest camp de més de 3 anys.
14.2. Tot el personal del servei ha de disposar obligatòriament del carnet de
manipulació d’aliments.
14.3. Si l'Ajuntament, al final del contracte decideix no continuar amb el servei, no es
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generarà cap relació laboral o de qualsevol altra mena entre l'Ajuntament i els
treballadors del servei del contracte. En finalitzar el contracte no hi haurà, per tant,
successió d'empresa entre l’adjudicatari i l'Ajuntament.
Quinzena. Pla de seguretat i salut
L’adjudicatari haurà de donar compliment a la llei de prevenció de riscos laborals tant
pel que respecta als treballadors com a les instal·lacions (avaluacions de llocs de
treball, formació, vigilància de la salut, epis, plans d’emergència i evacuació) així com
vetllar pel compliment en matèria de salut pública establint els protocols de neteja
reglamentaris tants de les instal·lacions sanitàries com de les alimentàries (com
taulells, neveres o piques).
Setzena. Responsable del contracte.
16.1. Per part de l'Ajuntament, actuarà com a responsable del contracte el Tècnic de
l’àrea d’esports.
16.2. El responsable del contracte tindrà les funcions definides a l'article 52 del Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic, podrà dictar les instruccions de detall
per a assegurar el compliment correcte del contracte assistir a les reunions
periòdiques de seguiment del contracte amb el representant de l'adjudicatari.
Dissetena. Responsable del servei.
17.1. L'adjudicatari haurà de designar una persona encarregada, que haurà d'estar
present en el local per a prestar el servei durant la major part de la jornada i, en tot
cas, en les hores de més afluència.
17.2. En cas que l'adjudicatari sigui una persona física, aquesta persona podrà
coincidir amb l'adjudicatari.
17.3. La identificació d'aquesta persona haurà de fer-se en la proposta.
Divuitena. Notificacions.
Les notificacions que l'Ajuntament hagi de fer a l’adjudicatari s'entendran fetes
correctament si s'ha lliurat a qualsevol de les persones que estiguin al seu servei i
estiguin en horari d'obertura en pavelló.
Dinovena. Reunions periòdiques de seguiment del contracte.
19.1. L'adjudicatari haurà de mantenir reunions periòdiques de seguiment del contracte
amb el responsable del contracte o persona que el substitueixi ocasionalment.
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19.2. Les reunions es faran a les dependències de l'Ajuntament o al pavelló esportiu
(si és més eficient per a comprovar el desenvolupament del contracte), com a mínim,
un cop al trimestre.
19.3. En aquestes reunions, es farà un seguiment del compliment del contracte d'acord
amb una fitxa amb el format que fixi l'Ajuntament i que hauran de signar les dues parts.

Vintena. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
20.1. L’adjudicatari haurà d'estar al corrent totes les obligacions tributàries, tant
respecte de l'Ajuntament com d'altres administracions.
20.2. L’adjudicatari haurà de complir totes les obligacions referides a la contractació
dels treballadors i a la Seguretat Social i al pagament de les quotes corresponents.
Vint-i-unena. Responsabilitat per danys.
L’adjudicatari ha de respondre dels danys i perjudicis que pugui causar, tant a
l'Ajuntament com a tercers, com a conseqüència del incompliment de les obligacions
del contracte. Amb aquesta finalitat, haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança
amb una cobertura mínima de 400.000 € per a cobrir tant la seva responsabilitat com
la que, eventualment, pugui pertocar a l'Ajuntament.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de contractar una assegurança que cobreixi el
continent del bar.
Vint-i-dosena. Relacions amb tercers.
22.1. El contracte solament tindrà efecte entre l'Ajuntament i el titular però no alterarà
les situacions jurídiques privades entre l’adjudicatari i tercers, ni podrà ser invocada
per l'execució o disminució de la responsabilitat en què hagin estat inclosos els titulars
del contracte.
22.2. L’adjudicatari estarà obligat a admetre al gaudi del servei a tota persona que ho
demani. Malgrat això, si alguna persona o persones incompleixen les normes de
comportament i actuacions socialment establertes, podrà exercir el dret d'admissió.
22.3. No és permès fumar al local.
Vint-i-tresena. Inspeccions de l'Ajuntament.
23.1. L'adjudicatari haurà de facilitar a l'Ajuntament la inspecció en qualsevol moment
de les condicions en què es presta el servei i l'estat de les instal·lacions.
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23.2. L'adjudicatari haurà de facilitar totes les dades necessàries dels comptes derivats
de la gestió normal quan l'Ajuntament li demani.
23.3. La intervenció municipal o el responsable de contracte podran, en qualsevol
moment, demanar la informació necessària a fi de comprovar el compliment de l’article
43.3 de l’Estatut dels Treballadors.
Vint-i-quatrena. Interpretació.
L'Ajuntament, a la vista del desenvolupament del servei podrà precisar els detalls de
totes o algunes de les obligacions i drets del concessionari fixades en aquest plec de
condicions.

Berga, 20 d’octubre de 2017
El tècnic auxiliar d’esports
Josep Alberich Miró

