
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES PER  LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL DE VALLMANYA 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
És objecte del present plec la regulació de concessió administrativa per a gestió i explotació del bar-restaurant existent 
en el Local Social d’aquest municipi, situat a Vallmanya, així com la seva adjudicació mitjançant procediment obert. 
La descripció del local i instal·lacions corresponents al bar-restaurant, són les que consten en plànol i relació adjunta 
(annex I). 
 
2.- RÈGIM D’EXPLOTACIÓ 
El Local Social on es situa el bar-restaurant objecte del contracte, té com a objectiu principal la dinamització 
sociocultural del municipi, configurant-se com un espai per a activitats educatives, culturals i d’oci; per tant, el bar-
restaurant resta concebut com a complement dels diferents serveis i projectes del conjunt de l’equipament i, en 
conseqüència, ha d’oferir una imatge singular, atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, 
col·laborant en el desenvolupament d’activitats que promocionin les línies i objectius fixats per a aquest i en la 
seva difusió. 
Per a tal de garantir la coordinació entre el funcionament del Local Social i el del bar-restaurant, la direcció del Local 
que designi l’Ajuntament, o en el seu cas el propi Consistori, establirà de mutu acord amb l’adjudicatari, la forma 
efectiva de dur a terme aquesta coordinació. 
L’adjudicatari restarà facultat per utilitzar l’espai vinculat al bar-restaurant exclusivament per a la finalitat prevista en 
aquest plec, així com a utilitzar i destinar a la mateixa finalitat els béns mobles i elements de propietat municipal 
detallats en la relació que s’acompanya al present com annex I. L’adjudicatari disposarà d’espai compartit amb el Local 
Social. 
El parament i altre material fungible necessari per al funcionament de l’establiment (plats, gots, coberts, etc.), serà per 
compte de l’adjudicatari. 
A les instal·lacions del bar-restaurant s’hi admetran tant als usuaris del Local Social, com a altres persones que no hi 
tinguin cap vinculació 
 
3.- NATURALESA JURÍDICA 
La naturalesa i règim jurídic del contracte a formalitzar, és la concessió administrativa de l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic que comporta la seva transformació, per a la prestació d’un servei destinat al públic, d’acord amb el que preveu 
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
4. NORMATIVA APLICABLE 
El present contracte es regirà: 
· Pel plec de condicions econòmiques administratives 
· Decret 336/1988, Reglament del patrimoni dels ens locals. 
· Reial Decret legislatiu 3/2011, Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
· Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament de Patrimoni dels 
ens locals de Catalunya i altra normativa reguladora dels béns municipals de domini públic. 
· Per la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
· Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 



5. PERFIL DE CONTRACTANT 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i 
sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el perfil de contractant al 
que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web: pinos.ddl.net 
 
6. DURADA DEL CONTRACTE 
La vigència de la concessió es fixa en un any, comptat a partir de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, 
prorrogable per períodes de la mateixa durada i fins el màxim de 10 anys. 
 
7. CÀNON  
Es fixa com a import anual la quantitat de 4.800 € més 1.200 € en el cas de fer ús de l’habitatge situat al mateix 
immoble. L’adjudicatari haurà de desemborsar l’import en una única anualitat. 
L’import es podrà revisar anualment mentre duri el termini de la concessió i es pot incrementar com a màxim segons 
les variacions de l’índex de preus al consum aprovat per l’INE, de conformitat i amb els requisits establerts als articles 
84 i 89 del TRLLSP.  
 
8. GARANTIA 
No es requerirà l’aportació de garantia provisional. 
La fiança definitiva s’estableix en 1.500.-€ i s’haurà de constituir en el moment de la formalització del contracte, en 
qualsevol de les formes que a l’efecte determina l’article 84 de la Llei de Contractes del Sector Públic ( LCSP). 
 
9. CRITERIS BASE PER A L’ADJUDICACIÓ 
L’adjudicació del contracte s’efectuarà al licitador que obtingui la màxima puntuació sobre els criteris que a continuació 
s’indiquen: 
 a)  Experiència en activitats similars: fins a un màxim de 15 punts 
- Fins a dos anys d’experiència 5 punts 
- De dos a 10 anys d’experiència 10 punts 
- De més de deu anys d’experiència 15 punts 
b) Especial vinculació amb el poble de Pinós: fins un màxim de 3 punts 
- Constar estar empadronat amb posterioritat a l’1 febrer de 1999 ( menys de 10 anys) i amb anterioritat a l’1 de febrer 
de 2005: 3 punts 
- Constar empadronat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2005: 1 punts 
c) Haver format part d’alguna  associació: fins un màxim de 3 punts 
d) Proposta per al funcionament del bar-restaurant amb indicació de les característiques del servei a prestar-hi: 
tipus d’àpats (esmorzar, i/o dinar i/o sopar); tipus de menjar que oferirà als usuaris (entrepans, plats combinats, 
menú, etc.), altres prestacions, mitjans personals de que disposa, etc.: fins a un màxim de 15 punts 
e) Proposta d’horari per al funcionament de l’establiment, dia de descans setmanal, vacances, etc.(fins a un 
màxim de 15 punts)  
S’admetrà com a millora l’ampliació de l’horari mínim establert (de dimarts a diumenge 8 hores diàries) 
f) Altres millores que el licitador consideri interessant pel bon funcionament del local i que l’Ajuntament consideri 
oportú tenir en consideració, com la construcció d’un magatzem i condicionament de la zona de brasa (fins a un 
màxim de 20 punts) 
g) Millores específiques: (fins un màxim de 10 punts). 
Proposta de dinamització complementaria del Local social, assumint les despeses (Fins un màxim de 5 punts) 
Proposta de fer-se càrrec del 100% del consum elèctric de tot el local social ( 5 punts)  



10.  OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
Fer-se càrrec del servei de bar restaurant, d’acord amb el que s’estableix en aquest plec de condicions i explotar-lo de 
forma eficient, comptant en tot moment amb els elements industrials i de personal necessaris per assegurar la gestió 
adient i amb compliment dels horaris fixats contractualment, els quals restaran exposats en lloc visible del propi 
establiment. 
Usar estrictament l’espai determinat per a bar-restaurant i magatzem, segons plànols que s’adjunten com annex I. La 
resta d’espai del local es reserva per a altres usos, a disposar per l’Ajuntament i al marge del bar-restaurant, si bé se’n 
podrà permetre l’ús ocasional i esporàdic per aquest, prèvia sol·licitud i aprovació de la mateixa. 
El bar-restaurant ha de romandre obert els dissabtes, diumenges, festius, si bé l’horari concret l’hauran de proposar els 
interessats en llurs ofertes, i es valorarà a efectes d’adjudicació del concurs, segons es determina a la clàusula 9 del 
present plec. 
En tot cas l’ establiment restarà obert un mínim de 8 hores diàries. L’horari que resulti fixat no podrà modificar-se sense 
autorització expressa de l’Ajuntament. 
L’adjudicatari haurà d’exercir l’explotació per si mateix, no podent cedir ni traspassar la concessió que se li atorgui, 
sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
Assumir l’estricte compliment de totes les obligacions legals, d’acord amb les disposicions vigents en matèria sanitària, 
de consum, social, tributària o altres d’aplicació per a aquest tipus d’establiment. 
Conservar les instal·lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene. En  aquest sentit, serà d’obligació 
exclusiva de l’adjudicatari la neteja de l’espai del bar-restaurant, dels exteriors, dels lavabos i voltants de l’edifici. 
Mantenir i conservar el mobiliari, maquinaria i estris vinculats a l’establiment i que figuren detallats a l’annex I, essent a 
càrrec del contractista les reparacions i reposicions necessàries. 
Fer-se càrrec dels consums d’energia elèctrica, gas, aigua, telèfon, escombraries i qualsevol altre consum necessari pel 
bon desenvolupament de l’activitat. 
Contractar una assegurança de responsabilitat civil, per respondre dels danys i perjudicis que el funcionament de 
l’establiment pugui produir tant davant de tercers, com del propi Ajuntament. 
Mantenir obert i en funcionament el bar-restaurant, en aquelles ocasions en que es realitzin activitats en el Local Social, 
sempre i quan la seva programació prèvia permeti d’avisar l’adjudicatari amb antelació mínima suficient (10 dies). 
Deixar lliures els béns que es posin a la seva disposició de conformitat amb el present plec, un cop finalitzat o extingit 
el contracte, reconeixent expressament a l’Ajuntament la potestat d’executar per si mateix el llançament, si resultés 
necessari. 
 
11. DRETS DE L’ADJUDICTARI 
Utilitzar els béns municipals per al funcionament de l’establiment i segons relació detallada, adjuntada com annex I. 
Retirar al final del contracte aquells béns mobles, equips o estris, que hagin estat aportats voluntàriament per 
l’adjudicatari, per a millor funcionament de l’establiment i sempre que els hagi adquirit al seu càrrec exclusiu, i no siguin 
substituts d’anteriors de propietat Municipal. 
Gaudir del dia de descans setmanal i dels períodes vacacionals que resultin determinats en l’adjudicació del present 
contracte. 
 
12. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
· Inspeccionar en tot moment l’establiment de bar-restaurant , les seves instal·lacions i objectes afectats a la concessió. 
· Vetllar per la correcció qualitat i higiene del servei. 
· Lliurar al concessionari l’ús de l’espai, per al desenvolupament de l’activitat de bar restaurant. 
· Mantenir la concessió durant el temps de vigència del contracte, sens perjudici de les modificacions que per motius 
d’interès públic puguin imposar-se. 
 



 
13. -PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
ostenta les següents prerrogatives: a) Interpretació del contracte. b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu 
compliment. c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne 
els efectes. 
 
14. INFRACCIONS I SANCIONS 
Es consideraran faltes lleus les següents: 
a) La manca de puntualitat respecte de l’horari obertura fixat, quan no produeix un perjudici greu o molt greu. 
b) El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local i instal·lacions, en especial les que tenen contacte amb els 
aliments, i altres elements i béns destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quan aquests fets suposin 
negligència lleu i no puguin causar risc a les persones. 
c) L’incompliment de les instruccions rebudes de la direcció del Local Social o del propi Ajuntament, quan no suposi 
perjudici greu o molt greu sempre que no puguin causar risc a les persones. 
d) L’ocupació d’espai superior a l’autoritza’t. 
e) La manca d’assistència, no justificada, a les reunions convocades per la direcció del Local Social o l’Ajuntament, 
quan sigui convocat.  
f) L’incompliment de qualsevol altra de les obligacions de l’adjudicatari d’acord amb les condicions del contracte, quan 
no suposi perjudici greu o molt greu i sempre que no puguin causar risc a les persones. 
Seran faltes greus: 
a) L’incompliment de l’horari del servei quan suposi la manca de prestació o tancament del local durant una jornada pel 
que fa l’horari ordinari. 
b) L’incompliment de la prestació del servei en horari de funcionament extraordinari. 
c) El perllongar el període de vacances anuals o el tancament de l’establiment sense causa justificada i degudament 
autoritzada. 
d) La manca d’atenció i deferència amb el públic, tant pel que fa a l’adjudicatari com als seus empleats sempre que no 
suposi un perjudici molt greu ni pugui causar risc a les persones. 
e) El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en especial les que tenen contacte amb els 
aliments, i altres elements i béns destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quan aquests fets suposin 
negligència greu i no puguin causar risc a les persones. 
f) Les alteracions de l’ordre i altercats amb el públic o entre els empleats, per qualsevol causa. 
g) L’incompliment de les obligacions previstes en aquest plec respecte del manteniment del local, instal·lacions, 
materials, mobiliari i estris, així com de la seva substitució, reposició o reparació quan sigui necessari i les tasques de 
neteja prescrites amb caràcter obligatori. 
h) L’incompliment de la normativa tècnico-sanitaria i d’higiene dels aliments, quan aquests fets suposin negligència greu 
i no puguin causar risc a les persones. 
i) L’incompliment dels requeriments de l’Administració en relació amb la prestació del servei, sempre que l’adjudicatari 
no subsani les deficiències observades dins del termini que se li concedeixi. 
j) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional pel que fa a la gestió del servei en general  
k) La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus i sancionades per resolució ferma. 
l) Fumar o deixar que es fumi en aquest espai públic. 
Seran faltes molt greus: 
a) El deficient estat higiènic-sanitari i el desordre del local, instal·lacions, en especial les que tenen contacte amb els 
aliments, i altres elements i bens destinats al servei, així com la manca d’higiene personal, quan aquests fets suposin 



negligència molt greu o puguin causar risc a les persones, sense perjudici de les accions legals que, en el seu cas, 
se’n puguin derivar. 
b) L’incompliment de les obligacions de naturalesa fiscal, laborals i de seguretat i salut dels treballadors, així com les 
establertes pel qualsevol normativa aplicable a aquest servei. 
c) La reincidència en la comissió de faltes greus sancionades per resolució ferma. 
Sancions contractuals: 
L’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
a) Les faltes molt greus seran sancionades amb la resolució del contracte i amb la pèrdua de la garantia constituïda, 
sense perjudici d’exigir, si s’escau, a l’adjudicatari les indemnitzacions per al rescabalament dels danys i perjudicis que 
hagi originat la seva actuació. 
b) Faltes greus: multa de 100€, fins a 300€ per cada infracció comesa. 
c) Faltes lleus: multa fins a 100€ per cada infracció comesa. 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular al·legacions dins del termini 
legalment establert. 
Les sancions esmentades en els paràgraf anteriors són sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o de 
qualsevol altre mena que, en el seu cas, se’n poguessin derivar. 
 
 
15.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
15.1 PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
Els interessats en prendre part en el concurs podran presentar les seves proposicions ajustades al model que figura en 
l’annex 2.  
La documentació haurà d’anar signada pel licitador o pel seu representant, i haurà de presentar-se en un sobre tancat 
on s’inclourà la documentació que es detalla a continuació: 
Relació numerada de la documentació inclosa. 
1. Fotocòpia autenticada del D.N.I del firmant de la proposició. 
2. Si el licitador és una persona jurídica , escriptura de constitució inscrita en el registre 
3. Sol·licitud i oferta segons model normalitzat annex 2 
4. Currículum amb les referències personals i professionals del licitador, amb relació dels principals serveis o treballs 
realitzats. 
5. Memòria explicativa de les característiques que tindria el servei a prestar, amb el contingut detallat segons els criteris 
d’adjudicació i altres millores proposades i que com a mínim detallarà : 
· La proposta de gestió del bar, horaris de funcionament i obertura, activitats i millores (obres incloses)  i maquinària, 
material i equip humà del què es disposarà per a l’execució del contracte 
 
Les propostes es presentaran, en sobre tancat, a les oficines municipals de 10 a 13 hores, durant el termini de deu 
dies hàbils, a comptar del següent que surti publicada la convocatòria en el B.O.P. En cas de coincidir amb un dia 
festiu o dissabte, el termini de presentació és perllongarà fins al primer dia hàbil següent. 
 
 
15.2  CONSTITUCIÓ DE LA MESA I OBERTURA DE PLIQUES 
L’obertura de pliques es verificarà a les 11 hores del primer dijous hàbil següent a aquell en que hagi finalitzat del 
termini de presentació d’ofertes. 
La Mesa de contractació la integraran l’Alcalde o regidor/a en qui delegui, el 1r Tinent d’Alcalde i un regidor, Secretària 
de la Corporació.  



Conclòs els tràmits exposats, la Mesa elevarà al Ple, com a òrgan competent per a la contractació, la proposta 
d’adjudicació a favor de la proposició que resulti més avantatjosa o, si fos al cas, la declaració del concurs com a 
desert. 
Abans de formular la seva proposta, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar quants informes jurídics i tècnics consideri 
precisos i es relacionin amb l’objecte del contracte. 
 
15.3  ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DEL CONTRACTE I FORMALITZACIÓ 
L’òrgan de contractació ( el Ple) adjudicarà provisionalment i es publicarà la mateixa al BOP així com es notificarà als 
licitadors. 
L’adjudicatari tindrà 8 dies hàbils, des de la notificació de l’adjudicació provisional, per aportar el certificat d’obligacions 
tributàries de la seguretat social i constituir la garantia definitiva prevista al punt 9. Posteriorment es realitzarà 
l’adjudicació definitiva. 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional es podrà efectuar, per raons d’urgència, en un termini de 10 dies 
hàbils, comptats des del següent a la publicació al BOP de l’adjudicació provisional. 
En el cas que no s’aporti la documentació demanada es procedirà a adjudicar definitivament a un altre licitador 
presentat segons el que estableix la nova LCSP 
L’adjudicació perfecciona el contracte. La seva formalització s’instrumentarà en document administratiu dins del termini 
de 10 dies següents a la notificació de l’adjudicació. 
 
16.  FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà de forma immediata per evitar la suspensió del 
servei, constituint aquest document un títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. El contractista pot 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent a càrrec seu les despeses corresponents. 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari, no s’hagi formalitzat el contracte dins el termini indicat, l’Administració en 
pot acordar la resolució, així com la confiscació de la garantia que s’hagi constituït. 
  
17.  RÈGIM JURÍDIC 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establert en 
aquest plec, i per allò no previst en aquest, serà d’aplicació, el reglament del patrimoni dels ens locals, el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, i les seves modificacions, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en 
tot allò que no s’oposi al TTLCSP i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009; 
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les 
parts en el present contracte de conformitat amb el que disposa l’article 21.1 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Pinós, 4 de juny de 2014 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 



Annex 1 : 
 
 
ESPAI CONCESSIÓ I INVENTARI MATERIAL 
 
 
Descripció de l’espai 
El Local Social de Vallmanya està situat a la carretera de Vallmanya.  
El bar ocupa la PB dreta del local. S’annexa plànol 
L’espai objecte d’aquest  es distribueix en : 

1. Zona públic Bar 
2. Zona barra  
3. Cuina  
4. Zona de brasa 
5. Pati  

A més hi ha zones d’utilització conjunta amb els usuaris del local: 
a) Vestíbuls exterior - sortida d’emergència sala teatre (accés minusvàlids) 
b) Serveis WC : d’utilització conjunta usuaris del Bar i del Local. 
Tota la superfície destinada a bar  63,55 m2 , serà d’ús exclusiu de l’adjudicatari, mentre que els lavabos i  la 
sortida d’emergència seran d’ús compartit amb el Local Social. 
 
 
 

Inventari 
Previ a l’entrada, en presencia de l’adjudicatari, s’aixecarà inventari dels elements que són de propietat municipal i es 
posaran a disposició del concessionari amb la finalitat d’ésser utilitzats en la explotació del bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Annex 2 : 
Sol·licitud 
«El senyor o la senyora _________________________, amb domicili a efectes de notificacions  a _____________, c/ 
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat ___________________, 
amb CIF núm. ___________, 
Assabentat en el perfil de contractant de l’expedient per a la concessió demanial consistent en l’explotació del servei de 
bar-restaurant de Vallmanya per procediment obert i forma d’adjudicació per concurs, sol·licito participar i d’acord amb 
les bases 
 
1. Declaro: 
a) que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per participar en el concurs 
b) que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 43 a 73 LCSP. 
c) que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i administració local . 
 
2.- Aporto la documentació requerida i ofereixo realitzar el servei : 
 
a) Experiència en activitats similars (màxim 15 punts) 
 
b) Vinculació amb el poble de Pinós (màxim 3 punts) 
 
c) Membre d’alguna associació (fins 3 punts) 
 
d) Proposta de funcionament del bar-restaurant  (fins 15 punts) 
 
e) Horaris d’obertura (fins a 15 punts) 
 
f) Altres millores (fins a 20 punts) 
g) Millores específiques (fins a 10 punts) 
 
Adjunto : 
· Currículum amb les referències personals i professionals del licitador, amb relació dels principals serveis o treballs 
realitzats. 
· Memòria explicativa de les característiques que tindria el servei a prestar, amb el contingut detallat segons els criteris 
d’adjudicació i altres millores proposades i que com a mínim detallarà : 
La proposta de gestió del bar, horaris de funcionament i obertura, activitats, equip humà del què es disposarà per a 
l’execució del contracte 
Lloc, data i signatura 
 
 
 
 
 



 


