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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE 
DE SERVICI D'EXPLOTACIÓ DEL “BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA FONT 

D'EN CARRÒS” 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1 - NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC   

 

 La contractació a què es referix el present Plec és de naturalesa administrativa, i el règim jurídic 
aplicable és el relatiu al contracte administratiu especial conforme assenyala l'article 19.1.b) del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (d'ara en avant TRLCSP), quedant sotmesa a l'esmentada norma, al R.D. 817/2009, de 8 de 
maig, en quant no s'opose a l'anterior, així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d'octubre, mentres continue vigent o a les 
normes reglamentàries que el substituïsquen i, subsidiàriament, es regirà per la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a les Clàusules 
contingudes en el present Plec de Clàusules Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
La prestació s'ajustarà a les condicions establides en el present Plec de clàusules administratives 

particulars i Tècniques, que forma part integrant del contracte. El present Plec arreplega els pactes i 
condicions definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts en els contractes i revestirà 
caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser firmats, en prova de conformitat per l'adjudicatari, en 
el mateix acte de formalització del contracte. 

 
El desconeixement de les condicions establides en qualsevol dels termes del contracte, de les 

instruccions, Plecs o normes de tota índole aprovades per l'Administració, que puguen ser aplicat en 
l'execució d'allò que s'ha pactat, no eximirà el contractista de l'obligació del seu compliment. 

 
 

2 - OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
Constituïx l'objecte del present contracte la prestació del servici d'explotació del “Bar del 

Poliesportiu municipal de la Font d’en Carròs”. 
 
 

3 - NECESSITAT ADMINISTRATIVA DE CONTRACTAR  

 
La necessitat administrativa a satisfer amb la celebració d'este contracte ve determinada per la 

falta de mitjans de l'Ajuntament de la Font d’en Carròs per a poder prestar directament este servici 
 
 

4 - ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  

 
4.1.- L'òrgan de contractació és l'Alcalde. 
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4.2.- El mencionat òrgan té facultat per a adjudicar el corresponent contracte administratiu i, en 
conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-ho, resoldre els dubtes que oferisca el seu 
compliment, modificar-lo per raons d'interés públic, acordar la seua resolució i determinar els efectes 
d'esta, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que respecte d'això dicte seran executius, sense 
perjuí del dret del contractista a la seua impugnació davant de la Jurisdicció competent. 

 
 

5 - RÈGIM JURÍDIC  

 
La contractació a què servix de base este plec té caràcter administratiu, i ambdós parts queden 

sotmeses al TRLCSP, així com al Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en la qual cosa no s'opose a la 
mateixa i a les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars. 

 
 

6 - CAPACITAT PER A CONTRACTAR  

 
Podran contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres que, tenint plena capacitat d'obrar, no es troben compreses en alguna de les circumstàncies 
previstes en l'article 60 TRLCSP i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional.  

 
Així mateix, les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o 

de les quals activitat tinga relació directa amb l'objecte del contracte, que es deduirà de qualsevol dels 
documents que el plec exigix als licitadors per a acreditar la seua personalitat, capacitat, o a falta d'això, 
dels que addicionalment decidisca aportar el licitador i siguen considerats suficients per la Mesa de 
contractació. 

 
Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió 

temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurara en més d'una unió temporal. La infracció 
d'estes normes donarà lloc a la no-admissió de totes les ofertes per ell subscrites 

 
El licitador que siga proposat com a adjudicatari del contracte haurà de presentar, a més d'altres 

documents, la següent documentació acreditativa de la seua capacitat: 
 
a) Documents acreditatius de la capacitat d'obrar 
 
El document o documents que acrediten la personalitat de l'empresari i la representació, si és el 

cas, del firmant de la proposició, en la forma següent: 
 
Document Nacional d'Identitat, quan es tracte d'empresaris individuals. Si es tracta de persones 

jurídiques hauran de presentar escriptura de constitució, o de modificació, si és el cas, inscrites en el 
Registre Mercantil, quan este requisit siga exigible d'acord amb la legislació mercantil que li siga 
aplicable. Si no ho fóra, hauran de presentar el document de constitució, estatuts o acte fundacional en 
què consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si és el cas, en el corresponent 
Registre oficial que fóra preceptiu. 

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l'Acord 
sobre el Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seua capacitat d'obrar de la forme prevista en l'art. 
72.2 TRLCSP. Els restants empresaris estrangers hauran d'acreditar la seua capacitat d'obrar per mitjà de 
certificat expedit per la representació diplomàtica espanyola en l'Estat corresponent, en la que es faça 
constar que figuren inscrits en el Registre local, professional, comercial o anàleg o, a falta d'això, que 
actuen habitualment en el tràfic local en l'àmbit de les activitats que constituïxen l'objecte del contracte. 
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b) Documents acreditatius de la representació 
 
Els que compareguen o firmen proposicions en nom d'un altre presentaran poder prou. Si el 

licitador fóra persona jurídica, el poder general haurà de figurar inscrit, si és el cas, en el Registre 
Mercantil. Si es tracta d'un poder especial per a un acte concret, no serà necessari el requisit de la seua 
prèvia inscripció en el Registre Mercantil. Igualment, la persona de poder prou als efectes de 
representació haurà d'acompanyar còpia compulsada, notarial o administrativament, del seu Document 
Nacional d'Identitat. 

 
 

7 – CÀNON  

 
L’adjudicatari estarà obligat a satisfer un cànon mensual de 385,00€ (IVA inclòs), a l'alça. El 

pagament del cànon s'haurà de realitzar per trimestres anticipats, per mitjà de l'ingrés dins dels cinc 
primers dies del trimestre en el compte corrent que determine l'Ajuntament. 

 
 

8 - TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
El període de vigència del contracte serà de quatre anys a comptar des de l'endemà de la data de 

firma del contracte. 
 
 

II.-ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

9 - PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ   

 
Per a l'adjudicació del contracte, es valoraran les referències tècniques i econòmiques, tenint 

l'òrgan de contractació la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa, o declarar 
desert el procediment. 

 
Els criteris objectius que han de servir de base per a la determinació de l'oferta més avantatjosa de 

valoraran fins a un màxim de 60 Punts i són els següents: 
 

Criteris Puntuació 
màx. 

 
a) Oferta econòmica. S'establix un cànon mensual de 385,00€, que podrà ser millorat a l'alça 
pels licitadors, atorgant-se la puntuació màxima, a la proposició que continguera el preu més 
alt, concedint-se a la resta de les proposicions una valoració de forma proporcional. 
 

10 Punts 

 
b) Projecte activitats socials. Es valorarà en este apartat la presentació d'un projecte 
d'activitats socials/culturals a realitzar, amb especial rellevància a aquelles activitats de 
col·laboració amb associacions municipals. 
 

10 Punts 

 
c) Inversions en les instal·lacions. Es valorarà la realització de noves obres o inversions per 

10 Punts 
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a completar o millorar les instal·lacions que necessàriament revertiran a l'Administració al 
finalitzar el contracte. El licitador haurà de presentar memòria valorada de les mateixes i 
planificació temporal de la seua execució. Seran desestimades les que es consideren inviables 
pels tècnics municipals. 
 
 
d) Altres millores. Es valoraran altres millores que, a juí del licitador, puguen contribuir a la 
prestació del servici (com a neteja de vestuaris de la piscina municipal, de les neteges del 
parc de la Plana , etc). 
 

10 Punts 

 
e) Ampliació horari mínim obertura. Es valorarà la presentació de millores respecte a 
l'horari mínim d'obertura del bar. La puntuació màxima s'atorgarà a la proposició d'horari 
més ampli, concedint-se a la resta de les proposicions una valoració de forma proporcional. 
 

10 Punts 

 
f) Experiència en hostaleria. Es valorarà l'experiència en hostaleria com a treballador per 
compte d'altri o pròpia del licitador, per mitjà de certificat d'empresa en el primer cas i 
qualsevol mitjà documental en el segon, a raó d'1 punt per any treballat. 
 

5 Punts 

 
g) Llista de preus. Es valorarà la presentació d'una llista de preus de productes de consum 
general, atorgant-se la puntuació màxima, a la proposició que continguera el quadre de 
productes amb el preu més econòmic, concedint-se a la resta de les proposicions una 
valoració de forma proporcional.  
 

2,5  Punts 

 
h) Creació d'ocupació. Es valorarà la creació d'ocupació o autoocupació. L'acreditació podrà 
ser en fase de presentació d'ofertes per mitjà de declaració jurada del compromís de 
contractació de treballadors, si bé esta haurà de fer-se efectiva abans de l'adjudicació del 
contracte, no procedint la mateixa si no s'efectua. En el cas d'autoocupació s'haurà d'aportar 
el DARDE per a justificar la situació de desocupació i l'alta com a autònom també efectuada 
abans de l'adjudicació del contracte. 
 

 

2,5 Punts 

 
 
Si hi haguera empat de diversos licitadors quant a la puntuació global obtinguda, s'adjudicarà el 

contracte a qui tinga major puntuació en l'apartat b). Si continuara l'empat s'adjudicaria el contracte al 
licitador amb major puntuació en l'apartat c). De persistir l'empat es resoldria per mitjà de sorteig públic. 

 
 

10 - TERMINI I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS  

 
Per raó de la quantia es tracta d'un procediment negociat, no obstant per a garantir un nombre més 

gran d'ofertes i una major difusió es procedirà a la seua publicació en el Tauler d'Edictes Municipal i en la 
pàgina web. El termini de presentació de les proposicions serà de quinze dies hàbils a partir de l'esmentat 
anunci.  

 
La documentació per a formar part en el procediment negociat sense publicitat es presentarà de 

8:00 a 14:00 hores, a l'Ajuntament de la Font d’en Carròs, Plaça Ajuntament, 17. 
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La presentació de les proposicions presumix l'acceptació incondicional per part del licitador de 
totes les clàusules d'este Plec, sense cap excepció. 

 
Durant el termini de presentació de les proposicions, els interessats podran sol·licitar a 

l'Ajuntament la concertació d'una visita de les instal·lacions objecte d'este contracte. 
 
 

11 - CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS  

 
La documentació per a la licitació es presentarà en dos sobres tancats identificats, en el seu 

exterior amb indicació de la licitació a què es concórrega i el nom i cognoms o raó social de l'empresa 
licitadora, números de telèfon i de fax, i adreça de correu electrònic, en cas de disposar d'ells, així com 
amb la firma del licitador o persona que li represente. 

 
SOBRE NÚMERO 1.-  TÍTOL: DOCUMENTACIÓ GENERAL 

 
Haurà de tindre el títol següent: SOBRE NÚM. 1: Documentació General per a la contractació de 

la gestió del “Bar del Poliesportiu municipal de La Font d’en Carròs”. El seu contingut serà el següent: 
 

SOBRE NÚMERO «1» 
DOCUMENTACIÓ GENERAL 

 
APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ PER MITJÀ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Declaració Responsable del candidat indicativa del compliment de les condicions establides 

legalment per a contractar amb l'Administració. 
 
Es presentarà conforme el model següent: 
 
 

“MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE” 

 
____________________________, amb domicili als efectes de notificacions en 
_____________________, amb NIF núm. ____________, en representació de l'Entitat 
_________________________________, amb NIF núm. ___________, als efectes de la seua participació 
en la licitació ________________________________, davant de ________________________ 

 
DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT: 

 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de la gestió del “Bar del Poliesportiu 

municipal de la Font d’en Carròs” 
 
SEGON. Que complix amb tots els requisits previs exigits per a ser adjudicatari del contracte de 

contractació de la gestió del “Bar del Poliesportiu municipal de la Font d’en Carròs”, en concret: 
 
—Que posseïx personalitat jurídica i, si és el cas, representació. 

—Que no està incurs en una prohibició per a contractar de les arreplegues en l'article 60 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
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—Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol orde, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, 
al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al candidat. (En el cas d'empreses estrangeres) 

—Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
__________________________, acceptant la validesa de qualsevol notificació que l'Ajuntament puga 
efectuar en la mateixa. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa 

referència en l'apartat segon d'esta declaració, en el cas que siga proposat com a adjudicatari del contracte 
o en qualsevol moment en què siga requerit per a això. 

 
I perquè conste, firme la present declaració. 
 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del declarant, 

 
 
 
 
 

Signa: ________________» 

 
SOBRE NÚMERO “2” 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
Contindrà la documentació que haja de servir per a la valoració en funció dels criteris establits en 

la clàusula novena del present plec. Haurà de fer-se menció per separat a cada un dels criteris a valorar.  
 
 

12 – EXAMEN DE LES PROPOSICIONS I MESA DE CONTRACTACIÓ.  

 
L'obertura de proposicions es durà a terme per la Mesa de Contractació que estarà integrada pels 

següents membres conforme assenyala l'article 320 del TRLCSP : 
President: L'Alcalde o Regidor en qui delegue. 
Vocals: El Secretari-Interventor de l'Ajuntament. 

Un tècnic municipal. 
Un Regidor de cada grup municipal 

Secretari/a: Un funcionari/a de l'Ajuntament. 
 
La Mesa sol·licitarà els informes tècnics i jurídics que crega oportuns per al correcte 

desenrotllament del procés d'adjudicació del contracte 
 
 

13 - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ  
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Una vegada realitzat l'estudi de les distintes ofertes segons els criteris indicats, la Mesa elaborarà 
la proposta d'adjudicació en què s'expressarà la puntuació obtinguda pels licitadors d'acord amb els 
criteris objectius de valoració continguts en este Plec, i l'elevarà a l'Òrgan de Contractació. 

 
La Mesa, quan ho estime convenient, podrà proposar que el procediment es declare desert. En tot 

cas La resolució serà motivada. 
 
 

III.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

14 - CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA  

 
Prèviament a l'adjudicació s'haurà de presentar una garantia definitiva de 1.000 euros, així com el 

justificant de subscripció d'una pòlissa d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos 
derivats de l'explotació del bar per import mínim de 400,000€. Així mateix, esta assegurança haurà 
d'incloure el risc d'incendi, danys i multirisc (en valor de reposició de 200.000 euros continent i 50.000 
euros contingut) 

 
La garantia podrà constituir-se en metàl·lic, per mitjà d'aval, en valors públics o en valors privats, 

i per contracte d'assegurança de caució, en la forma i condicions establides en els articles 96 i ss, havent 
de depositar-se el seu import, o la documentació acreditativa corresponent, en la Tresoreria municipal. 

 
Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, experimente variació el valor del mateix, es 

reajustarà la garantia en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifique a 
l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 99.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

 
En el termini de quinze dies, comptat des de la data en què es facen efectives, si és el cas, les 

penalitats o indemnitzacions, l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia constituïda en la quantia 
que corresponga, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució. 

 
 

15 - FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 
Els contractes que realitzen les administracions públiques hauran de formalitzar-se en document 

administratiu que s'ajuste amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint l'esmentat document 
títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar 
que el contracte s'eleve a escriptura pública, corrent al seu càrrec els corresponents gastos. En cap cas es 
podran incloure en el document en què es formalitze el contracte clàusules que impliquen alteració dels 
termes de l'adjudicació. 

 
Quan l'adjudicatari siga una unió temporal d'empresaris, dins del mateix termini i amb anterioritat 

a la firma del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució com a tal. 
 
Si per causa imputable a l'adjudicatari no poguera formalitzar-se el contracte dins del termini 

indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix. 
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Al document contractual que es formalitze amb l'adjudicatari s'acompanyarà una còpia del plec de 
clàusules administratives particulars i un inventari de tots els béns que es posen a la seua disposició, que 
revertiran a l'Ajuntament a la finalització del contracte. 

 
 

IV.- DRETS I OBLIGACIONS 

 
 

16 - DRETS DE L'ADJUDICATARI.  

 
1.- Utilització gratuïta dels béns de lliure disposició municipal afectes a la concessió, necessaris 

per al servici. 
 
2.- Percebre la retribució consistent en el preu de venda establit per als diversos productes a 

expendre. 
 
3.- Percebre el preu just per la prestació dels diferents servicis que impose l'Ajuntament 

posteriorment a l'adjudicació, i que incrementen els gastos de l'explotació, sempre que siga per raó 
d'interés públic, sense culpa de l'adjudicatari o si és el cas, per la recuperació o la supressió del servici. 

 
4.- Suport, seguiment i assessorament tècnic per part de l'Ajuntament en aquelles qüestions que 

corresponga per la naturalesa del servici. 
 
5.- Rebre de l'Ajuntament la deguda protecció d'acord amb les seues competències, perquè puga 

prestar-se el servici convenientment. 
 
6.- La gestió i explotació de l'establiment es realitzarà a compte i risc de l'adjudicatari, i este no 

tindrà dret a indemnització per causa d'avaria, pèrdua o perjuís ocasionats per l'explotació. 
 
 

17 - O B L I G A C I O N S  DE L'ADJUDICATARI  

 
1.- L'obligació bàsica de l'adjudicatari és gestionar, pel seu compte i de manera personal el servici 

adjudicat en els terminis i condicions establits. 
 
2.- El contractista està obligat a permetre en qualsevol moment a l'Alcaldia, o a qui la represente, 

així com als funcionaris o persones designades a este efecte per l'ajuntament, que inspeccionen el local i 
el desenrotllament del servici. 

 
3.- El contractista no podrà gravar, cedir, llogar ni traspassar el servici excepte en els casos 

previstos en este Plec de Condicions i/o amb autorització expressa formalment concedida per 
l'Ajuntament. 

 
4.- El contractista haurà de tindre exposats els preus de venda dels productes a expendre, segons 

categories i conformats als assenyalats en la proposició.  
 
5.- El contractista haurà d'encarregar-se de les reparacions i manteniment dels útils, efectes i 

electrodomèstics del bar. Serà responsable del manteniment bàsic de les instal·lacions i de l'equipament 
que es posa a la seua disposició, realitzant a costa seua les reparacions que siguen necessàries. A 
l'adjudicatari se li facilitarà un manual d'ús i manteniment de les instal·lacions.  
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6.- L'equipament i maquinària instal·lada en l'edifici que comprén esta concessió, segons 
l'inventari realitzat que figura com Annex I. 

El contractista haurà d'aportar el mobiliari i aparells necessaris per al bon funcionament del bar 
(taules, cadires, vaixella, forn, planxa…) Si el contractista estimara necessària la realització de noves 
obres o inversions per a completar o millorar les instal·lacions podrà dur-les a terme amb l'autorització 
prèvia expressa de l'Ajuntament.  

 
7.- El contractista estarà obligat a complir amb el següent horari d'obertura del bar: 

Horari mínim:  
- de dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 hores 
- dissabte, diumenge i festius: de 09.00 a 18.00 hores. 

 
Estos horaris podran ser ampliats pels licitadors en les seues propostes, sent valorada esta 

ampliació en els termes assenyalats en la clàusula novena del plec. 
En qualsevol cas haurà de complir-se la normativa autonòmica o local sobre horaris per a este 

tipus de Establiments públics. 
 
8.- Els gastos que s'originen pels servicis i subministrament d'electricitat, gas, aigua, telèfon, 

neteja i manteniment d'instal·lacions fins i tot clavegueram, seran a compte de l’'adjudicatari, així com les 
obres de reforma o adaptació, o bé aquelles que exigisquen l'Administració competent o les companyies 
subministradores en els casos de modificació de les actuals normatives. Així, aniran per compte de 
l'adjudicatari tots els gastos i tramitacions per a l'obtenció de llicències o autoritzacions administratives i 
qualsevol altres derivats de l'explotació i ús de la indústria concertada, i que s'apliquen, segons les 
disposicions vigents i en la forma i quantia que estes assenyalen.  

 
9.- L'adjudicatari tindrà el caràcter d'empresari totalment autònom i independent respecte a 

l'Ajuntament de la Font d’en Carròs, plenament responsable davant de qualsevol Administració o 
Organisme Públic, en especial la Seguretat Social i l'Administració Tributària. Serà així mateix 
responsable de qualsevol obligació que poguera derivar-se de les relacions laborals o d'una altra índole 
del personal que poguera contractar per al desenrotllament de la seua activitat empresarial, responent així 
de qualsevol classe de salaris, remuneracions, assegurances, subsidis, així com de reclamacions davant de 
Magistratura de Treball, i sense que en cap cas puga entendre's o suposar-se l'existència de cap relació 
entre l'esmentat personal i l'Ajuntament de la Font d’en Carròs, i sense que en el moment de l'extinció del 
contracte, l'esmentat organisme haja de subrogar-se en el lloc de l'empresari. L'empresari està obligat al 
compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en 
el Treball, Sanitat, Turisme, així com estar al corrent de les seues obligacions tributàries. Haurà 
d'acreditar davant de l'Ajuntament de la Font d’en Carròs tantes vegades com se li requerisca el 
compliment de les expressades obligacions fiscals, laborals i de Seguretat Social. 

 
10.- L'adjudicatari estarà obligat a explotar el quiosc de begudes situat en l'accés a la Piscina 

Municipal durant la temporada de funcionament de la referida Piscina. 
 
11.- El contractista i el personal a càrrec seu estaran obligats al tracte correcte i respectuós amb 

els usuaris del servici, a cuidar de l'orde en el local amb sotmetiment als poders de policia que 
corresponen a l'Ajuntament i a indemnitzar dels danys que cause a tercers, inclosos els usuaris, com a 
conseqüència del desenrotllament del contracte. 

 
12.- El contractista està obligat a mantindre el centre en condicions adequades de neteja i higiene. 

Quan així se li indique, sempre amb antelació mínima de quinze dies, durant dos vegades a l'any haurà de 
realitzar una neteja general del local podent deixar de prestar el servici pel temps necessari per a efectuar 
l’esmentada neteja. 
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13.- El contractista no podrà utilitzar la imatge del servici amb motius publicitaris o d'un altre 
tipus sense l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament. En qualsevol element publicitari, de 
senyalització o informació haurà de constar el caràcter municipal del servici. La inclusió d'elements de 
propaganda en qualsevol element publicitari requerirà el consentiment de l'Ajuntament. Totes les notes 
informatives públiques que emanen de la gestió del bar hauran de realitzar-se en valencià i, si se creu 
convenient, en castellà i altres llengües. 

 
 

V.- RÈGIM SANCIONADOR 

 
 

18 - TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS  

 
1. INFRACCIÓ LLEU: 
 
Constituïx infracció lleu qualsevol incompliment de les obligacions del contractista que no 

estiguen tipificades com greus o molt greus. 
 
2. INFRACCIÓ GREU: 
 
Constituïx infracció greu qualsevol incompliment de les obligacions arreplegues en els números: 

6, 8, 10 i 12 de la clàusula 17 del plec, així com la comissió d'una infracció lleu en més de tres ocasions. 
 
3. INFRACCIÓ MOLT GREU: 
 
Constituïx infracció molt greu qualsevol incompliment de les obligacions arreplegues en el 

número 3 de la clàusula 17 del plec, així com la comissió d'una infracció greu en més de tres ocasions. 
 
 

19 - SANCIONS  

 
- A l'adjudicatari que incórrega en infracció lleu se li imposarà una sanció d'advertència i 

o/multa de 100 euros. 
 
- A l'adjudicatari que incórrega en infracció greu se li imposarà una sanció de 101 a 300 euros. 
 
- A l'adjudicatari que incórrega en infracció molt greu se li podrà imposar una sanció de 600 

euros o bé la resolució del contracte. 
 
 

20- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
A més de les previstes en la legislació contractual seran causa de resolució del contracte: 
 
- La falta de pagament del cànon durant un trimestre. 
 
- La comissió d'una infracció molt greu. 
 
 

VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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21 - RELACIONS LABORALS  

 
L'Ajuntament no tindrà relació jurídica ni laboral amb el personal de l'adjudicatari durant el 

termini de vigència del contracte ni al terme del mateix. 
 
 

22 - JURISDICCIÓ  

 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d'esta, 

seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords de la qual posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en reposició davant del mateix òrgan 
que els va dictar, o ser impugnat per mitjà de recurs contenciós- administratiu, d'acord amb el que disposa 
la Llei reguladora de la dita Jurisdicció. 

 
 

En la Font d'en Carròs a 22 de març de 2017 
 

L'Alcalde President 
 
 

Pablo Puig Desena 
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ANNEX I –INVENTARI 

 
Equipament Cuina. AACC. 
 

Unitat DESCRIPCIÓ 
2 TAULA MURAL ESTÀNDARD DISFORM 2000x700x850 
1 FREGIDORA ELÈCTRICA SOBRETAULA MAXI 10+10 
1 FRY-TOP A GAS SOBRETAULA SF-800 SM 
1 CUINA A GAS SOBRETAULA SCM-804 SM 
1 PAELLER INDUSTRIAL MODEL TT-600 
1 TAULA MURAL ESTÀNDARD DISFORM 2000x500x850 
1 CAMPANA MURAL RECTA 3800x850x600 
1 TAULA DEL XEF AMB CUBETA DISFORM 1200x700 
1 ARMARI CONGELADOR RNX 600 
1 ARMARI REFRIGERAT AN-1004 TF 
1 TAULA REFRIGERACIÓ BMGN 1470 PDC 
1 ESTANT SOBRETAULA DOBLE DISFORM 
1 CAIXA VENTILACIÓ AMB MOTOR A TRANSMISSIÓ 400é 2 HORES 2cv 
1 PICA AMB CÉRCOL DESBARBACE I ESCORREPLATS AMB ESPAI LLAVAPLATS 
1 LLAVAPLATS MOD. LA BARI 50 CISTELLA 50x50 
1 AIXETA DUTXA DOS AIGÜES 
1 A/A MUNDOCLIMA INVERTER MUCSR-42-H6 
1 BARRA INOXIDABLE EN FORMA DE “L” SEGONS MESURES 

 
 
Equipament aparells sanitaris. 
 
2 Unitats  Inodor complet victòria amb clau de pas. 
1 Unitat  Lavabo mural victòria 31 sense pedestal amb monocomandament. 
1 Unitat  Lavabo mural amb peu. 
1 Unitat  Barra abatible per a persones amb discapacitat de 80cm inoxidable. 
1 Unitat  Pica barra inoxidable, amb escorredera. 
1 Unitat  Pica barbacoa E-60 amb suports, 1 monocomandament victòria amb sifó, claus de 

regulació i muntatge. 
1 Unitat  Aixeta d'1/2" cafetera. 
1 Unitat  Aixeta llavadora, llavaplats. 
 
 
Equip de telecomunicacions. 
 
1 Unitat  Pal per a fixació de 3 antenes, de 3 m d'alçada i 40 mm de diàmetre. 
1Unitat  Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica 

procedents d'emissions terrenals, d'1 dB de guany. 
1 Unitat  Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents 

d'emissions terrenals, de 0 dB de guany. 
1Unitat  Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital 

terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 69, 
de 17 dB de guany. 

1Unitat  Amplificador de pal, de 3 entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI. 
 


