
 

PLEC  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  PER  A  L'ADJUDICACIÓ 
D'UN  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  ESPECIAL,  PER  A  LA  GESTIÓ  I 
EXPLOTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  BAR-CAFETERIA  I SERVEI  DE  DINARS 
MITJANÇANT  EMPRESA DE  CÀTERING  AL  CASAL  DE  LA GENT  GRAN DE 
BADIA  DEL  VALLÈS,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  I  TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA

1. Objecte del contracte
1.1  L'objecte  de  la  present  licitació  és  adjudicar,  mitjançant  tramitació  ordinària  i 
procediment obert, el contracte administratiu especial, per a la gestió i explotació   del 
servei  de  bar  i  cafeteria  amb productes d'aperitius i   pastisseria  envasats,  i  donar 
servei de dinar mitjançant una empresa de càtering en el Bar del Casal de la Gent 
Gran, ubicat a l'edifici de titularitat municipal de l' Av. Burgos s/n cantonada C. Bètica, 
de Badia del Vallès.

Dins el servei de càtering es podrà oferir dinars a domicili a les persones que siguin 
sòcies del Casal d'avis o derivades directament des de el Servei de Serveis Socials de 
l'ajuntament de Badia del Vallès. El servei va destinat a les persones que es defineixen 
com a usuàries dins el reglament de funcionament i de règim intern del Casal de la  
Gent Gran.

Els productes envasats han de complir el Reglament de la Unió Europea 1169/2011 
que estableix els principis generals, els requisits i les responsabilitats que regeixen la 
informació alimentària i l'etiquetatge dels aliments i el Real Decret 3484/200 de 29 de 
desembre  pel  que  s'estableixen  les  normes  d'higiene  per  l'elaboració,  distribució  i 
comerç de menjars preparats.

Els productes de cafeteria han de tenir obligatòriament registre general sanitari, i  no 
es pot elaborar cap producte alimentari  en el Bar  del Casal de la Gent Gran.

El servei de càtering s'ha de prestar mitjançant una empresa de càtering que tingui 
registre sanitari i ha de complir les normes regulades en el R.D. 3484/2000 de 29 de 
desembre.

1.2 La codificació CPV és 55511000-5, serveis de cantina i d'altres de cafeteria per a 
clientela restringida.

2. Condicions econòmiques
2.1 Cànon Municipal.
El preu base de licitació o cànon d'explotació d'aquest contracte ascendeix a la quantia 
de 471,65  euros mensuals, IVA inclòs, que podrà ser millorat a l'alça pels licitadors. 
Aquest preu s'ha determinat tenint en compte  la viabilitat del servei i del  l'informe 
realitzat per  l'enginyer  municipal, de data 19 de setembre de 2016 que estima un total 
de despesa mensual  per subministrament (llum, aigua i gas) de 471,65 .

El  concessionari  aportarà  a  l'ajuntament  el  cànon corresponent  mensualment,  dins 
dels deu primers dies de cada mes, mitjançant dèbit directa domiciliat al compte de 
l'adjudicatari.
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2.2 Tarifes.
El  contractista  te  dret  a  percebre  directament  dels  clients  que  efectuen  les 
consumicions els guanys, segons les tarifes aprovades. A tal efecte, les tarifes inicials 
seran les disposades a l'ANNEX 1.

Durant  la  tramitació  de la  pròrroga del  contracte,  el  contractista  podrà  sol·licitar  la 
revisió de les tarifes. A tal efecte, presentarà conjuntament a la proposta de pròrroga 
del contracte la proposta motivada de noves tarifes. L'Ajuntament resoldrà 

expressament la pròrroga i  les tarifes sol·licitades,  sense que l'augment d'aquestes 
pugui  ser  superior  al  percentatge  d'augment  de  l'IPC  de  turisme  i  hostaleria  de 
Catalunya del darrer any referit als darrers índexs mensuals publicats.

3. Contingut de les proposicions a presentar.
En relació a la presentació de la documentació per a participar en el  procediment, 
estarà  disposat  al  Plec  de  clàusules  administratives  particulars.  No  obstant  això, 
respecte el Projecte tècnic de gestió del servei de bar i servei de dinars mitjançat una 
empresa de  càtering, que s'ha de presentar i permetrà avaluar els criteris ponderables 
mitjançant judici de valor, haurà de tenir el següent contingut:

1. Índex numerat i explicatiu del contingut.
2. Propostes de millora i dinamització:

-  Qualitat  del  servei  i  atenció  al  client  (  propostes  de  millora  de 
d'activitats  adreçades  a  les  persones  grans;  d'activitats 
intergeneracionals;...) 
- Definició del pla de neteja,  manteniment i plagues

3.   Recursos i mitjans personals. En aquest apartat s' exposarà de manera clara 
la definició dels mitjans personals adscrits a la gestió del contracte:

-  Relació  de  les  persones  que  treballaran  (amb  expressió  de  les 
categories professionals, titulació i formació, i d’altres aspectes laborals 
significatius)
- Plans de formació i reciclatge – el contingut, horaris, despesa, i altres 
elements-  relacionats  amb  col·lectiu  de  gent  gran  i  de  seguretat 
alimentària.
- Propostes o determinació dels sistemes de substitucions de provisió 
de baixes i substitucions.
-  Altres  factors  de  Personal  amb  incidència  directa  en  l'objecte  del 
contracte

4. Recursos materials. S'inclourà aquí:

-  Relació  de  béns  i  maquinària  (  marca,  model,  any  de  fabricació, 
import,....) que s'aportaran al contracte.
- Pressupost  detallat,  amb desglossament de preus, de la millora de 
béns i  instal·lacions que es proposin i  que quedin incorporats com a 
accessió al bé demanials de béns i maquinària i inversions i millora de 
les instal·lacions
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4. Característiques i descripció del servei
4.1 Normativa específica i sectorial.
La prestació del servei s'ajustarà al previst en aquest Plec i la normativa específica i  
sectorial d'aplicació, entre d'altra, següent: 

-  Reglament  de  funcionament  i  de  règim  intern  de  la  Llar  del  Jubilat  i 
Pensionista de Badia del Vallès,  publicat al BOP el 14 de novembre 2014 i 
aprovat per ple el 30 d'octubre de 2014.
- Reglament de la Unió Europea 1169/2011 que estableix els principis generals, 
els  requisits  i  les  responsabilitats  que  regeixen  la  informació  alimentària  i 
l'etiquetatge dels aliments. 
- Real Decret 3484/2000 de 29 de desembre pel que s'estableixen les normes 
d'higiene per l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.

El  servei  va  destinat  a  les  persones  que  es  defineixen  com  a  usuàries  dins  el 
reglament de funcionament i de règim intern del Casal de la Gent Gran.

4.2. Calendari i horaris.
El servei de bar  funcionarà tots els dies de l’any establint-se, de forma excepcional, 
unes dates puntuals en les quals el proveïdor del servei no està obligat a prestar-lo:

- 1 de gener (cap d’any )
- 25 de desembre (Nadal)

L’horari mínim del servei de bar serà:

- Horari d'hivern: de dilluns a diumenge de 9h a 13h i de 16h a 20h
- Horari d'estiu: de dilluns a diumenge de 9.15h a 13h i de 16.30h a 20.30 h

Aquest horari es pot modificar a petició del concessionari en funció de la demanda 
acreditada del servei i sempre que es garanteixi el servei del dinar de càtering. L'horari 
està supeditat al  Servei de dinar  de Càtering i es podrà ampliar segons necessitats 
justificades de les activitats que s'ofereixen.

4.3 Altres activitats i serveis.
L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de gestió i explotació del servei de 
bar i cafeteria amb productes d'aperitius i  de pastisseria envasats. No està permès 
cuinar, ni oferir productes cuinats, 
El servei de dinars es durà a terme mitjançant una empresa  de càtering registrada per 
l'estat.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà també dels  serveis de beguda, repartiment de 
menjar i neteja dels atuells utilitzats (plats, gots i coberts) en el  servei de dinar  de 
càtering, que es realitzi al Casal de la Gent Gran, amb la qual s'haurà de coordinar .

També donaran  servei de beguda i cafeteria en  aquelles activitats culturals i d'esbarjo 
que s'organitzin al Casal, amb respecte a la normativa vigent.

4.4 Neteja i higiene.
L'empresa adjudicatària observarà un compliment rigorós de la normativa d'higiene i 
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sanitat, i s'encarregarà de la neteja diària de les instal·lacions en les que es realitza el  
servei objecte del contracte, bar i lavabos del bar, així com la seva terrassa i zona 
d’influència.  Pel  tipus de servei  i  persones usuàries aquesta  prestació  i  l'obligació 
tenen condició d'essencial.

4.5 Manteniment de béns i instal·lacions.
La instal·lació i el material es lliuren en perfectes condicions. L'empresa adjudicatària 
és responsable de la conservació de la maquinària i l'espai del bar de l'equipament, 
necessaris per a la realització dels serveis objecte del contracte, i es farà càrrec de les 
reparacions  necessàries  per  al  seu  manteniment,  incloent  les  lluminàries,  focus, 
escalfadors d’aigua calenta, ventiladors, aixetes d’aigua i desguassos de la cuina i del 
lavabo.  També seran a càrrec de l’ adjudicatari,  les inspeccions normatives de les 
instal·lacions necessàries per a desenvolupar la seva activitat. Un cop finalitzada la 
vigència del contracte, l'empresa adjudicatària lliurarà la instal·lació i l'espai del bar de 
l'equipament amb les mateixes condicions.

L'utillatge del servei de bar és el que es detalla a continuació:

- Congelador tipus industrial
- Microones marca SAMSUNG model selection Grill

 
L'empresa  adjudicatària  aportarà  altre  utillatge  i  material  fungible  que  no  disposi 
l'equipament i  que sigui  necessari  per a l'explotació del servei,  segons la proposta 
presentada i realitzarà les millores d'instal·lació i inversions igualment derivades de la 
proposició adjudicada. 

Qualsevol  modificació  referent  a  obres  o  instal·lacions  haurà  de  ser  prèviament 
autoritzada per l'Ajuntament, encara que sigui una millora de la instal·lació.

Un cop finalitzat el període de concessió, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament 
l'utillatge  en  les  mateixes  condicions,  així  com  les  inversions  realitzades  que  per 
accessió quedin incorporades  al bé demanial municipal.

Anirà  a  càrrec  de  l'Ajuntament,  el  cost  dels  subministraments  d'aigua,  de  gas  i 
d'electricitat, en els consums adients per a la prestació del servei, fins a l'import total  
mensual de de 471,65 €, segons l'esmentat informe de l'enginyer  municipal, de data 
19 de setembre de 2016. Qualsevol despesa que sobrepassi aquest màxim mensual, 
serà a càrrec de l'adjudicatari.  

5. Bé demanial i instal·lacions objecte del contracte
D'acord amb l'informe de l'enginyer municipal de data, 19/09/2016, « el bé immoble, 
qualificat de domini públic i de titularitat municipal, està ubicat a la parcel·la CC-2E, 
classificació Sol Urbà, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de 1976, el qual es 
modificà arran la publicació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, aprovat pel 
departament de política territorial i obres públiques, en data del 12 de Juliol del 2000, 
el sòl del qual es qualificà com a clau 7.a4 Equipament esportiu-recreatiu, i a on, a 
l'article 18 apartat 3, s'indica que «En els equipaments existents que mantenen l´ús 
actual, es podran admetre ampliacions, o creació de nova edificació, necessàries per 
al  millor  funcionament  de  l'equipament  respectant  en  tot  cas  els  límits  màxims 
d'ocupació de sòl, alçada màxima d'edificació i edificabilitat neta que es diuen per als 
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equipaments de nova creació.»  essent  una  ampliació  de l’edifici  de  la  Llar  d’Avis, 
projectat el 1980 i executat entre el 1981 i 1982, el qual limita, a l’Est i al Nord, amb 
l’avinguda Burgos, a l’Oest amb l’edifici de l’Ajuntament i el carrer La Mancha, i al Sud 
amb el carrer Bètica i el carrer La Mancha. El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada, 
essent el Bar una ampliació del Casal de la Gent Gran, projectat el Març del 1998 per 
l’arquitecte Josep Lluís Gorina de Travy, i visat pel col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
l’01/10/1998, i executat entre aquesta data i l’any 1999. La parcel·la té una extensió de 
2.766 m 2 , de la qual, el Casal d'Avis te una superfície de 522 m 2 , la superfície del 
Bar és de 91,10 m 2 , a la qual, s’ha d’afegir la superfície construïda del porxo, que és 
de 20,24 m 2 , fent un total de 111,34 m 2. La superfície útil del Bar és de 77,7 m 2 
útils, desglossats de la següent manera: 
Sala - Bar : 47,90 m 2
Lavabos : 11,05 m 2 
Cuina-Magatzem : 18,75 m 2»

D'altrament,   queden  afectes  al  servei  de  bar  els  béns  mobles  de  domini  públic 
detallats al punt anterior.

6. Seguiment del servei.
L'empresa s'obliga a informar puntualment, i amb la màxima diligència, de totes les 
incidències del servei, relatives al funcionament i a determinar la persona de contacte 
per  a  la  coordinació,  seguiment  i  control  de  l'execució  del  contracte,  així  com de 
qualsevol avaria a les instal·lacions. 
El seguiment del contracte anirà a càrrec del responsable municipal del contracte, que 
vetllarà  per  la  qualitat  del  servei  i  el  compliment  de les  condicions  establertes  en 
aquest  plec  de clàusules.  Es  programaran reunions de seguiment  entre  l'empresa 
adjudicatària i l'Ajuntament amb una periodicitat mínima semestral  i en funció de les 
necessitats del servei.

7. Drets i obligacions del contractista.
A més dels previstos en aquest plec de prescripcions tècniques, els drets i obligacions 
del contractista són que s'especifiquen a la clàusula divuitena del Plec de clàusules 
administratives particulars i els que es derivin de la relació contractual o la legislació 
general o sectorial aplicable.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'alcaldessa

Eva Maria Menor Cantador

D  ILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest Plec ha estat aprovat per la Junta de Govern 
Local en la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.  En dono fe, la Secretària 
municipal,

Carmen Coll Gaudens
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Annex 1:    Llista de preus Casal d'Avis (amb IVA inclòs)

CAFÈ I INFUSIONS

Sol 0,80 €

Amb gel 1 €

Tallat 1 €

Cafè amb llet 1,20 €

Got de llet 1 €

Infusió 1 €

Infusió amb llet 1,20 €

LICORS 

Xupito Copa Got de tubo Combinat Carajillo/
trifàsic

Licors de 
Baixa densitat

1,40 € 1,60 € 1,90 € 2,90 1,20 €

Licors d'alta 
densitat

1,60 € 1,80 € 2,40 € 3,50 € 1,50 €

REFRESCOS 

Refrescos 1,10 €

Aigua 0,5 l 0,50 €

Aigua 1,5 l 1,10 €

Cerveses

Quinto 0,90 €

Mitjana 1,10 €

VINS

«Chato» Copa Got Ampoll
a

Penedès negre 0,55 € 0,70 € 1,00€ 3,00€

Gandesa Rosat 0,55 € 0,70 € 1,00€ 3,00€

Rioja negre/rosat 0,70 € 1,00 € 1,30 € 5,00€
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Moscatell 0,80 € 1,30 € 1,50 € 8,00 €

Fino Tio Pepe 1,00 € 2,00 € 2,80 € 12,00 €

Manzanilla La 
Guita

1,00 € 2,00 € 2,80 € 12,00 €

Quina 0,80 € 1,50 € 2,10 € 9,00 €

Càtering

Dinar al Casal d'avis 4 €

Dinar a domicili 5,80 €
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