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PRIMERA.- Objecte del contracte.
És objecte del present plec completar el contracte de concessió per a l’ús i explotació
del Bar de la zona esportiva municipal de Vallromanes ZEM, situat al carrer de Can
Galvany s/n de Vallromanes, i el control de l’accés de les pistes de pàdel annexes, així
com el control de les instal·lacions d’acord amb el detall que es determina en els
presents plecs.
L’ús i explotació del Bar inclou: la sala del bar, la barra, la cuina, espai de magatzem i
la terrassa de propietat municipal, situada dins el recinte de la ZEM de Vallromanes.
Aquest contracte autoritza el titular a utilitzar les dependències indicades anteriorment.
L’ús i l’explotació del Bar ha d’estar en funcionament els mesos de juny, juliol, agost i
setembre de cada any amb les garanties suficients en els termes del contracte, ja que
és un servei necessari indispensable i complementari de l’activitat esportiva i d’altre
caràcter que es desenvolupa a la ZEM de Vallromanes.
El control i facilitar l’accés a les pistes de pàdel annexes, i el control i vigilància de les
instal·lacions s’haurà de portar a terme tots els mesos de l’any.
Es determina que en cas que l’adjudicatari vulgui portar a terme alguna activitat a la
instal·lació del Bar fora dels mesos indiciats, caldrà que obtingui la autorització de
l’Ajuntament.
Cas que se’n faci un ús puntual i en relació a l’activitat de les pistes de pàdel caldrà
portar a terme comunicació a l’Ajuntament d’aquesta activitat.
SEGONA.- Tipus de licitació.
El cànon anual objecte de licitació serà de 2.000,00 euros IVA exclòs.
TERCERA.- Pagament del cànon.
El cànon anual que resulti de la licitació es referirà a la primera anualitat de vigència
del contracte, incrementant-se en les anualitats següents en el percentatge que
estableixi l'Índex General de Preus al Consum vigent. . El cànon s'ingressarà amb
periodicitat mensual per un import de 500 euros IVA exclòs els mesos de juny, juliol,
agost, i setembre, dins dels deu dies següents al venciment corresponent. La falta de
pagament en els terminis assenyalats, comportarà els recàrrecs de constrenyiment
previstos en el Reglament General de Recaptació i l'abonament dels interessos que
corresponguin.
Tots els subministraments corresponents a la zona del bar aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’US I
EXPLOTACIÓ DE BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALLROMANES
I CONTROL DE LES PISTES DE PADEL ANNEXES
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QUARTA.- Termini de concessió, reversió i horari.
Termini de la concessió i revisió:
La durada de la concessió serà de dos anys, prorrogables anualment, en períodes
d’un any fins a un màxim de dos anys més.
Al final del termini de la concessió, revertiran automàticament i sense càrregues a
l'Ajuntament les instal·lacions lliurades que hauran de trobar-se en bon estat de
conservació, per a la qual cosa, i com a mínim tres mesos abans de finalitzar el termini
de concessió, l'Ajuntament designarà els tècnics per inspeccionar l'estat en què es
troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica,
l'execució de les obres i treballs de reparació i reposició que s'estimessin necessàries
per mantenir aquelles en les condicions previstes. Les obres i treballs de reparació o
reposició que hagin d'efectuar-se aniran a compte del concessionari.
Així mateix, revertiran automàticament en l'estat normal d'ús, el material inventariat
lliurat a la signatura del contracte.
L’horari serà el següent:
Horari mínim:

Aquest horari podrà ser modificat de comú acord i en base a les propostes de
l’adjudicatari degudament motivades, i en tot cas sempre adequat a l’Ordre INT/358/2011,
de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 16
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya. Durant les hores de funcionament es podrà servir tota classe
de begudes, tapes, entrepans freds i calents, llaminadures, pastes, fruits secs i gelats, i
altres variants de naturalesa anàloga pactades prèviament amb l’Ajuntament, servits
exclusivament al recinte del bar i la terrassa adjacent.
Aquestes modificacions es tramitaran com a modificació no substancial de la contractació
si no superen una variació del 20% del horari total.
L'adjudicatari no podrà deixar de prestar el servei temporalment, sense l'autorització de
l'Ajuntament, llevat dels casos de força major.
Prèvia autorització de l'Ajuntament, l'adjudicatari podrà prestar el servei en horari especial
de conformitat amb el previst a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic.
CINQUENA.- Òrgan de contractació
L'Òrgan de contractació té la facultat per adjudicar el corresponent contracte
administratiu i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els
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- De dimarts a divendres, de 16h a 22 h, i dissabte i diumenge de 10h a 22h, excepte
en temporada d’obertura de les piscines municipals que serà de dilluns a diumenge de
10h a 20h. (Podent ampliar l’horari segons l’ordenança municipal)
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dubtes que ofereixi la seva execució, modificar-lo i acordar la seva resolució, amb
subjecció a la normativa aplicable.
SISENA.- Garanties.
La garantia definitiva es fixa en 2.000 euros de conformitat amb l'establert en l'article
91.d) RBEELL. Aquesta garantia s’haurà d’abonar el mes de juny de 2019 previ a la
obertura de les instal·lacions de la piscina municipal.
El no abonament de la garantia en el termini indicat suposarà una causa de resolució
de la present contractació.
En tal sentit, l'article 92.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques assenyala que al sol·licitant d'autoritzacions d'ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic, qualsevol que sigui el règim econòmic que els
resulti d'aplicació, podrà exigir-se-li garantia, en la forma que s'estimi més adequada,
de l'ús del bé i de la seva reposició o reparació, o indemnització de danys, en cas
d'alteració. El cobrament de les despeses generades, quan excedís de la garantia
prestada, podrà fer-se efectiu per la via de constrenyiment.
SETENA.- Naturalesa del contracte i règim jurídic.
El present contracte té caràcter administratiu, per la qual cosa l'adjudicatari quedarà
sotmès a la normativa jurídica d'àmbit local, autonòmic o estatal.
Les qüestions o litigis que puguin derivar-se de l'adjudicació, així com la concessió,
tindran sempre caràcter exclusivament administratiu i, si escau, seran sotmeses als
Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa i Autoritats competents.

La forma d’adjudicació del contracte d’explotació del servei i ús del Bar de la ZEM i
gestió i control de les pistes de pàdel annexes serà el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
NOVENA.- Capacitat per contractar i solvència.
Estan facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles i
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incursos en cap de les
prohibicions de l'article 49 de la LCSP i acreditin la següent solvència econòmica,
financera i tècnica o professional per a l'execució del present contracte.
Podran concórrer unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte,
sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins
que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Els empresaris esmentats respondran
solidàriament davant l'Administració i hauran de nomenar un representant o un
apoderat únic de la Unió.
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VUITENA.- Procediment d'adjudicació.
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DESENA.- Presentació de proposicions.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
Lloc i termini de presentació d'ofertes
Opció A: Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la [Plataforma de Contractació del Sector Públic
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/i
ndex-intern.html.
La utilització d'aquests serveis suposa:
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a
través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la [Plataforma de
Contractació
del
Sector
Públic
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/i
ndex-intern.html, posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la [Plataforma de Contractació
del
Sector
Públic
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/i
ndex-intern.html
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina
proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

d'enviament,

susceptible

Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic
previst en l'anunci de licitació.
Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos arxius
electrònics, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar en el contracte d’explotació i ús del bar
de la ZEM de Vallromanes i control de les pistes de pàdel annexes».
La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació referent al contracte
d’explotació i ús del bar de la ZEM de Vallromanes i control de les pistes de
pàdel annexes.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del
present plec.
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador,
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels
mitjans adscrits a l'execució del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals
la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant
totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació de la concessió de servei d’ús i
explotació del bar de la ZEM de Vallromanes i control de les pistes de pàdel annexes,
per procediment obert anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la
licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de
____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».

ONZENA.- Aspectes objecte de valoració de les ofertes.

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preu del contracte
Pla de manteniment de la instal·lació
Obres i/o instal·lacions de millora a realitzar a l’equipament.
Projecte d’explotació del bar-cafeteria
Característiques vinculades a la satisfacció d’exigències socials
Preus de les consumicions: cafès, refrescos, entrepans, etc
Altres millores addicionals

TRETZENA.- Mesa de contractació
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b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu
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La Mesa de contractació, d’acord amb allò que
estableix el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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,en relació amb l’article 21.2 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de m estarà presidida per un membre o un funcionari
de la Corporació , i formaran part d’aquesta, como vocals, el Secretari/a o, en el
seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i
l’Interventor, o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la funció de
control econòmic-pressupostari, així como aquells altres que es designin per
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, sense que el seu
número, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas,
formen part de la Mesa de contractació no podran suposar més d’un terç del total
de membres d’aquesta. Actuarà com a Secretari/a un funcionari de la Corporació.
Conformen la Mesa de Contractació:
— David Ricart i Miró, que actuarà com a President de la Mesa.
— Ana Mochales Collado, Vocal (Secretari de la Corporació).
— Daniel Navarro Gual, Vocal (Tècnic municipal d’intervenció).
— Josep Maria Garcia, Vocal.
— Marta Sampedro Coll, Vocal
__Ramón Herrero Trulla, Vocal
— Ana Mochales Collado, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

CATORZENA.- Obertura de les ofertes

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen dels arxius «B» i es farà la valoració
d’acord amb els aspectes fixats en el plec.
QUINZENA.- Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en
els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors.
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La Mesa de Contractació es constituirà el primer dia hàbil després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes, a les 10 hores i qualificarà la documentació
administrativa continguda en l’arxiu «A».
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La notificació contindrà, en tot cas, la informació
necessària per permetre al licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs
suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà els
extrems següents:


En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les
raons per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.



Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també
en forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva
oferta.



En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de
la proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta
d’aquest amb preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels
quals hagin estat admeses.



En la notificació s’indicarà el termini en què cal procedir a la seva
formalització.

SETZENA.- Formalització del contracte.
Els contractes que celebrin les Administracions Públiques hauran de formalitzar-se en
document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació,
constituent el document esmentat títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran
incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin
alteració dels termes de l'adjudicació.

Si per causa imputable a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se el contracte dins del
termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix, seguint a tal
efecte el procediment establert a l'article 109 del Reglament General de la LCAP. En
tal supòsit, procedirà la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.
Si les causes de la no formalització fossin imputables a l'Administració, s'indemnitzarà
al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.
En el supòsit que a l'expedient hagi recaigut declaració d'urgència, el termini d'inici de
l'execució del contracte no podrà ser superior a quinze dies hàbils, comptats des de la
formalització. Si s'excedís aquest termini, el contracte podrà ser resolt, llevat que
l'endarreriment es degués a causes alienes a l'Administració contractant i al
contractista i així es fes constar en la corresponent resolució motivada,en la forma
prevista en la LCSP.
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Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins del mateix termini i amb
anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de
constitució com a tal.

Diligència de secretaria per fer constar, que els
presents Plecs han estat aprovats en la Junta de
Govern Local de data 04.12.2018
La secretària
Ana Mochales Collado

DISSETENA.- Drets i obligacions del concessionari.
Seran drets del concessionari:
1.- Exercir l'explotació de l'activitat en els termes de la concessió amb subjecció a
les prescripcions establertes en els Plecs de Condicions i resta de preceptes legals
aplicables.
2.- Percebre els preus dels articles a la venda, els quals hauran d'estar autoritzats
per l’Ajuntament.
3.- En el supòsit que l'Ajuntament faci ús de la facultat de deixar sense efecte la
concessió per motius d'interès públic, el concessionari tindrà dret a indemnització
equivalent al cost de les instal·lacions no amortitzades en la part que proporcionalment
resti per finalitzar el període de durada de la concessió.
Seran obligacions del concessionari:
1.- Mantenir l'activitat oberta al públic durant l'horari i els dies que li fixi la
Corporació.
2.- Explotar de forma directa el servei de bar objecte de la concessió, sense que
pugui ser transmissible a tercers, ni arrendar, sotsarrendar o cedir, directament o
indirecta, en tot o en part, les instal·lacions.

4.- Les despeses produïdes per les reparacions necessàries per al compliment de
l'anterior deure, bé siguin realitzats a iniciativa del concessionari o a requeriment
municipal, correran única i exclusivament per compte del concessionari.
5.- Efectuar a la seva costa al terme de la concessió, qualsevol que sigui la seva
causa, quantes correccions, reparacions i substitucions siguin necessàries per tal que
l'Ajuntament rebi les instal·lacions i els béns de domini públic ocupats, en perfectes
condicions d'ús.
6.- Complir quantes normes de Seguretat Social afectin al personal adscrit a la
concessió i estar al corrent en el compliment dels seus deures fiscals amb l'Estat, la
Comunitat Autònoma o el Municipi, havent de satisfer, en relació amb aquest últim,
quants drets, contribucions, arbitris i exaccions en general corresponguin per
l'explotació del negoci a què la concessió es contrau.
7.- El contractista estarà obligat a:
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3.- Mantenir durant tot el període de la concessió, les instal·lacions i els béns de
domini públic ocupats, en perfecte estat de neteja, higiene, seguretat i ornat.

Diligència de secretaria per fer constar, que els
presents Plecs han estat aprovats en la Junta de
Govern Local de data 04.12.2018
La secretària
Ana Mochales Collado

1- Posar en funcionament el Bar-Cafeteria els mesos
de juny, juliol, agost i setembre i mantenir-ne el servei, en cas d’extinció normal del
contracte, fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. Caldrà que es controli
l’accés a les pistes de pàdel, tenint preferència les reserves dels usuaris. Caldrà
que les classes concertades no interfereixin en aquest ús prioritari. El control de les
pistes es portarà a terme durant tot l’any.
2- Cas que es vulgui posar en funcionament el Bar-Cafeteria de manera puntual, es
podrà fer prèvia autorització de l’Ajuntament, a la vista de la sol·licitud i el
programa d’activitats. Cas que sigui un moment puntual per donar servei a les
persones que utilitzen la pista únicament caldrà portar a terme una comunicació.
3- El tipus de servei que oferirà ha d’incloure genèricament els que s’ofereixen en un
Bar: begudes, gelats, pastes, entrepans calents i freds, tapes, fruits secs, aperitius,
llaminadures...
4- Prestar el servei segons estableixin les disposicions governatives, laborals i
d’altres, amb el següent horari mínim:
El servei es prestarà de dimarts a diumenge (excepte en temporada d’obertura de les
piscines municipals que serà de dilluns a diumenge), ambdós inclosos, i al llarg de la
durada del contracte. L’horari mínim del bar serà el següent:
- De dimarts a divendres, de 16h a 22 h, i dissabte i diumenge de 10h a 22h, excepte
en temporada d’obertura de les piscines municipals que serà de dilluns a diumenge, de
10h a 20h (Podent ampliar l’horari segons l’ordenança municipal)

L'adjudicatari no podrà deixar de prestar el servei temporalment, sense l'autorització de
l'Ajuntament, llevat dels casos de força major.
Prèvia autorització de l'Ajuntament, l'adjudicatari podrà prestar el servei en horari especial
de conformitat amb el previst a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic,
5- Destinar la instal·lació a l’objecte específic de la contractació i no aplicar-la a altres
usos, ni alienar-la, gravar-la o cedir-la a tercers sota cap forma contractual.
6- Fer les inversions necessàries per gestionar i oferir el serveis en condicions
òptimes.
7- Que es mencioni explícitament que es tracta d’un equipament esportiu de titularitat
municipal de l’Ajuntament de Vallromanes
8- A més a més, l’adjudicatari haurà de :


Fer-se càrrec del manteniment bàsic de les dependències adscrites al servei de
Bar.

10
Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es

Codi Validació: AERARACKSTQ2QHFQCDWTF73R2 | Verificació: http://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 16

Aquest horari podrà ser modificat de comú acord i en base a les propostes de
l’adjudicatari degudament motivades, i en tot cas sempre adequat a la normativa de
funcionament dels establiments públics que regula l’Ordre INT/358/2011, de 19 de
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 16 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya. Durant les hores de funcionament es podrà servir tota classe
de begudes, tapes, entrepans freds i calents, llaminadures, pastes, fruits secs i gelats, i
altres variants de naturalesa anàloga pactades prèviament amb l’Ajuntament, servits
exclusivament al recinte del bar i la terrassa adjacent.

Diligència de secretaria per fer constar, que els
presents Plecs han estat aprovats en la Junta de
Govern Local de data 04.12.2018
La secretària
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Mantenir la part del bar destinada a terrassa i
del magatzem annex al bar
 Neteja diària del bar i els espais complementaris. Els wc es netejaran
diàriament


9- Exercir per sí la contractació, amb la prohibició absoluta de traspassar-la,
arrendar-la o de qualsevol altra forma cedir-la a tercers. La infracció d’aquesta
obligació produirà, de ple dret, la resolució del contracte.
10- Tractar de manera correcta i sense cap tipus de discriminació per raó de
naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, les persones usuàries del servei.
11- Respectar l’activitat i la programació pròpia de la ZEM de Vallromanes.
Garantir que tot el personal que manipuli aliments disposi de la formació
adequada en higiene dels aliments segons amb l’activitat laboral que desenvolupi,
d’acord amb el REGLAMENT (CE) N o 1019/2008 DE LA COMISIÓ de 17
d’octubre de 2008 pel qual es modifica l’annex II del Reglament (CE) no 852/2004
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes
alimentaris. Establir un Pla d’anàlisi de perills i punts de control crític, o aplicar les
guies de pràctiques correctes d’higiene, per tal de garantir la correcta situació
sanitària de l’establiment. En aquest sentit, el contractista respondrà,
personalment i de l’actuació del seus empleats, de les conseqüències derivades
de la manca de coneixements o de formació adequada en matèria higiènica
sanitària, d’acord amb la normativa vigent.
12- Satisfer els tributs locals que gravin l’activitat i disposar de tots els permisos i
documentació relacionada amb la prestació de l’activitat en total vigència.

14- Indemnitzar tercers dels danys que els pogués ocasionar el funcionament del
servei, o com a conseqüència de l’actuació del propi contractista, del personal al
seu càrrec, o fins i tot, de l’estat deficient dels elements de l’establiment. Amb
aquest motiu l’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil amb un capital assegurat suficient per cobrir els riscos de
l’activitat, en els termes previstos en la LCSP.
15- Complir totes les obligacions que li corresponguin amb caràcter fiscal i
governamental, així com aquells de caràcter laboral respecte dels seus
treballadors, incloses les de previsió i seguretat social, descans anual, etc. En
aquest sentit, caldrà que al final de cada anualitat el CONTRACTISTA presenti a
l’Ajuntament tota la documentació necessària per acreditar que està al corrent de
totes les obligacions anteriorment ressenyades. Això ha d’incloure, és clar, la
possessió de les titulacions reglamentàries de manipulador d’aliments d’aquelles
persones que treballin en la instal·lació.
16- Dotar l’establiment dels estris, mobles, utensilis i elements necessaris per al
funcionament del bar d’acord amb la seva categoria. Si s’escau, l’adjudicatari
podrà adquirir aquest material de l’actual adjudicatari.

11
Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es

Codi Validació: AERARACKSTQ2QHFQCDWTF73R2 | Verificació: http://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 16

13- Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa de responsabilitat civil així
com una pòlissa que cobreixi els casos d’incendi, robatori i inundació, que cobreixi
el valor de la instal·lació i amb una clàusula específica en el sentit que en serà
beneficiari la Corporació municipal en cas de sinistre.
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17- Mantenir les instal·lacions, mobiliari i elements
propis de la CONTRACTACIÓ en bon estat de conservació i funcionament,
substituint, quan calgui els elements deteriorats o defectuosos.
18- Serà responsable del manteniment de tot el material que fruit del seu ús requereixi
de reparacions.
19- Amb l’autorització municipal es podrà instal·lar al local màquines escurabutxaques,
i/o mobiliari de jocs socials (futbolins, ping-pong, billar, dards...).
20- En aquest local públic es podrà fumar només a la zona habilitada de terrassa.
21- Aplicar la normativa vigent pel que fa a la venta d’alcohol a menors. Queda
totalment prohibit fer apologia del consum d’alcohol, mitjançant anuncis i cartells de
qualsevol tipus.
22- Complir l’establert en la Llei 1/1998 de política lingüística, pel que fa a l’ús del
català en les comunicacions (externes i internes), en l’atenció al públic, la retolació
i la senyalització.
23- Complir estrictament tot el que s’ha ofert i declarat en la documentació presentada
per prendre part en aquest procediment (memòria, projecte, etc.), així com totes
les obligacions derivades d’aquest plec de condicions.
24- Respecte les tarifes del servei de bar, l’adjudicatari abans d’iniciar la prestació del
servei, les comunicarà a l’Ajuntament per a la seva aprovació. La revisió anual de
tarifes no pot ser superior a la variació experimentada per l’índex de preus al
consum de Catalunya, segons publica l’INE. En qualsevol cas, aquestes no poden
ser superiors als establiments similars de l’entorn ni dels altres centres i hauran de
tenir en compte que es tracta d’un equipament esportiu.
25- Una vegada aprovades les tarifes per l’Ajuntament, el contractista no podrà
modificar els preus dels productes oferts en el Bar de la ZEM i estarà obligat a tenir
exposat al públic un llistat dels preus vigents, així com els corresponents fulls de
reclamació.

27- Sol·licitar autorització municipal en cas que es pretengués realitzar modificacions,
ampliacions o canvis en les instal·lacions (aigua, gas, electricitat o climatització) o
mobiliari de l’establiment.
28- Executar les millores d’inversió previstes i/o la realització d’activitats
complementàries relacionades amb la gestió ordinària de la ZEM ofertades.
28- La concessionària haurà de disposar de la següent documentació, la qual es
trobarà a l’establiment i a disposició dels serveis tècnics municipals:


Del justificant d’haver realitzat un curs de formació en higiene alimentària de tot
el personal que està en contacte amb aliments, d’acord amb la normativa
vigent



Del certificat de retirada dels olis vegetals usats, per una empresa homologada
per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la
normativa vigent.
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26- Assumir les seves responsabilitats dintre del pla d’autoprotecció de la Zona
Esportiva Municipal ZEM, que s’aprovarà (participar en els simulacres, assumir les
funcions assignades dintre del pla d’emergència).
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De contracte de manteniment i neteja anual de
la campana d’extracció per empresa competent.



D’acord amb la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, disposar dels
autocontrols següents:
1.- Programa de neteja i desinfecció
2.- Control per escrit de les temperatures de les instal·lacions
frigorífiques



Documentació acreditativa de la vigència de l’assegurança de responsabilitat
civil d’acord amb el previst en el Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives.

29.- En relació a la programació de televisió que s’emeti en el Bar de la Zona Esportiva
Municipal ZEM es procurarà preferentment l’emissió de programes d’àmbit
comarcal, amb la finalitat de promoure la informació de tipus local i comarcal, així
com programes de caire divulgatiu relacionats amb l’esport i la cultura, i programes
de caire esportiu.
DIVUITENA-. Règim Sancionador.
L'Ajuntament podrà, sempre que ho estimi pertinent, realitzar inspeccions, que seran
girades pels serveis tècnics, requerir la presentació de la documentació preceptiva
conforme a la normativa vigent i ordenar al concessionari l'adopció de quantes
mesures siguin necessàries per al correcte funcionament de l'explotació.
Qualsevol oposició o entorpiment a les inspeccions municipals pel concessionari o pel
personal al seu servei, es considerarà falta molt greu.
Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Les simples irregularitats en el compliment d'allò que prescriu aquest plec de
condicions, sempre que no causen un perjudici directe de caràcter econòmic.
2.- Seran infraccions greus:
a) La reiteració per part del concessionari en actes que donin lloc a sancions
lleus.
b) L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o
de les instal·lacions.
c) La negativa o resistència a facilitar la informació requerida per l'autoritat
competent o els seus agents per al compliment de les finalitats d'inspecció.
d) L'exercici és una activitat sobre el domini que no sigui aquella que té per
objecte la concessió esmentada.
3.- Tindran el caràcter de infraccions molt greus:
a) La reiteració de les infraccions greus.
b) El no exercici de l'activitat pel concessionari en les condicions previstes en el
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1.- Seran infraccions lleus.
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present plec de condicions.
c) Les infraccions que donin o puguin donar lloc a perjudicis que per la seva
importància siguin susceptibles de produir greus alteracions.
d) No dipositar la garantia en el termini indicat en els presents plecs.
Amb independència de la sanció, quan es produïssin danys a les instal·lacions i no
siguin com a conseqüència de casos fortuïts o força major, l'Administració podrà
imposar la indemnització dels mateixos.
Les infraccions consumades a què es refereix aquest plec se sancionaran amb multa
fins a la següent quantia:
a) Les infraccions lleus fins a 500 euros.
b) Les infraccions greus fins a 1.000 euros.
c) Les infraccions molt greus fins a 1.500 euros o resolució de la concessió.
DINOVENA.- Resolució del contracte.
L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte la concessió, abans de
complir-se el termini pel qual atorga, si així ho justifiquen causes sobrevingudes
d'interès públic, supòsit en el qual s'indemnitzarà al concessionari en les quantitats
establertes en aquest Plec per al supòsit de rescat sense dret a cap altra classe
d'indemnització.
Podrà a més deixar sense efecte l'Ajuntament la concessió en els casos següents:

CLÁUSULA VINTENA. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
En el cas que les empreses licitadores no vinguin a retirar dita documentació es
procedeixi a la seva destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des
de la data de formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma. (De
conformitat amb la recomanació continguda en la Resolució de la Comissió Nacional
d’Avaluació i Tria de Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre documentació que
s’adjunta amb els contractes administratius a les empreses licitadores que no se’ls
adjudiqui el contracte.)”
L’alcalde
David Ricart i Miró
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a) Mort, incapacitat, extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista o
contractista individual, així com en el cas de declaració de concurs de creditors,
sense que existeixi dret a cap indemnització.
b) Per destrucció de les instal·lacions, ja sigui total o parcial en més d'un 50% del
valor de les mateixes, sense que això doni lloc a indemnització a favor del
concessionari
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Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la
data que hi figuri
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)

ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de la Concessió de serveis de
___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la 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 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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