
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  PER  ALS  BÉNS 
DEMANIALS  MUNICIPALS:  LOCALS  COMERCIALS  147-148,  BAR-CAFETERIA 
DEL CASAL D’AVIS I BAR-CAFETERIA DE L’EDIFICI EL MOLI

Clàusula primera. Objecte.

L’objecte d’aquest  plec de prescripcions tècniques particulars és la definició de les 
condicions mínimes d’utilització i funcionament per a cada espai municipal definit.

Clàusula segona. Descripció de les condicions per a cada espai d’explotació.

A Local comercial núm. 147-148

1. Les obres a realitzar en aquest espai són les definides a la memòria valorada 
que s’expressa a l’annex 5 i, que seran revisades i inspeccionades pels serveis 
tècnics municipals de l’Oficina Tècnica de Territori. 

2. Les activitats  permeses i  no  permeses a desenvolupar dins d’aquest  espai, 
seran les que es recullen a la clàusula vuitena del plec regulador del contracte 
de concessió de l’ús privatiu dels béns municipals.

3. En cas d’instal·lació de bars, cafeteries i restaurants no es podran instal·lar cap 
tipus de màquines recreatives de joc, en compliment de l’acord de ple de data 
27 de febrer de 2019.

4. Pel  que respecte  als horaris  d’obertura  i  tancament  de l’espai,  caldrà  estar 
d’acord  amb  l’Ordenança  municipal  de  convivència  i  civisme  de  Badia  del 
Vallès vigent.

5. Per a la resta de compliments s’haurà d’estar d’acord als diferents reglaments i 
ordenances municipals vigents.

B Bar cafeteria Llar d’Avis

1. Les obres a realitzar en aquest espai són les definides a la memòria valorada 
que s’expressa a l’annex 6 i, que seran revisades i inspeccionades pels serveis 
tècnics municipals de l’Oficina Tècnica de Territori.

2. Els preus màxims en productes i serveis de bar seran els que es defineixen a la 
clàusula vuitena del plec regulador del contracte de concessió de l’ús privatiu 
dels béns municipals

3. No  es  podran  instal·lar  cap  tipus  de  màquines  recreatives  de  joc,  en 
compliment de l’acord de ple de data 27 de febrer de 2019.



4. S’hauran d’oferir sempre menús econòmics adequats per a persones grans que 
siguin usuàries de l’equipament. Els menús oferts hauran de tenir la possibilitat 
de servir mig menú per aquelles persones grans que ho sol·licitin.

5. Pel  que  respecte  als  horaris  d’obertura  i  tancament  de  l’espai  caldrà  estar 
d’acord  amb  l’Ordenança  municipal  de  convivència  i  civisme  de  Badia  del 
Vallès vigent i allò que reguli el reglament de funcionament i de règim interior 
del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès.

6. Per a la resta de compliments s’haurà d’estar d’acord als diferents reglaments i 
ordenances municipals vigents.

C Bar-cafeteria El Molí

1. Les obres a realitzar en aquest espai són les definides a la memòria valorada 
que s’expressa a l’annex 7 i, que seran revisades i inspeccionades pels serveis 
tècnics municipals de l’Oficina Tècnica de Territori. 

2. Els preus dels productes i serveis de bar seran estipulats pel contractista. No 
obstant això, s’oferiran preus reduïts pels treballadors i alumnes dels cursos de 
formació que es realitzin a l’equipament.

3. No  es  podran  instal·lar  cap  tipus  de  màquines  recreatives  de  joc,  en 
compliment de l’acord de ple de data 27 de febrer de 2019.

4. Pel  que  respecte  als  horaris  d’obertura  i  tancament  de  l’espai  caldrà  estar 
d’acord  amb  l’Ordenança  municipal  de  convivència  i  civisme  de  Badia  del 
Vallès  vigent  i,  als  permisos  que  hauran  de  sol·licitar  a  l’Àrea  Social  i 
Acompanyament Educatiu de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

5. Per a la resta de compliments s’haurà d’estar d’acord als diferents reglaments i 
ordenances municipals vigents.

DILIGÈNCIA.- Aprovades per la Junta de Govern
Local del dia 10 de maig de 2019. En dono fe. 
La secretària. Carme Coll Gaudens. Document signat
electrònicament
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