
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT DEL 

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL I DEL BAR DE LES PISCINES 
MUNICIPALS 

 
 

1. Objecte  
La concessió té per objecte l'adjudicació, mitjançant procediment negociat de la 
concessió conjunta dels serveis de bar-restaurant del pavelló municipal i del bar 
de les piscines municipals. 
 
   

2. Naturalesa  
La naturalesa del contracte que vincula el concessionari amb l'Ajuntament és la 
de concessió administrativa d'explotació de servei públic.  
La concessió de serveis s'enquadra legalment en els articles 258 i 259 del 
Decret Legislatiu 2/2003 pel que s'aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 243 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. I en el 275 
i ss del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

3. Llei del contracte  
Per tot allò que no prevegin els plecs, regeix la següent prelació de dret 
aplicable a aquest contracte:  
-Plecs de clàusules administratives generals aplicables a aquest contracte. 
-Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local.  
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei de Contractes del Sector Públic . 
-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 el que 
no estigui derogat. 
-Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel que s'aprovà el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
-Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 
336/1988, de 17 d'octubre) i l'eventual reglamentació catalana sobre 
contractació.  
-Si no hi ha dret administratiu aplicable, es tindrà en compte el dret privat.  
 

4. Finançament  



L'Ajuntament no participa en el finançament del servei de cap manera, ni 
assegura al concessionari una recaptació o rendiment mínim. La concessió 
s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat 
civil, fiscal i laboral que es derivi de l'activitat objecte de la concessió.  
Tampoc avala, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui 
concertar l'adjudicatari per finançar l’explotació del servei. 
 

5. Termini  
La durada de la concessió és de dos anys, prorrogables tàcitament d’any en 
any, fins a un màxim de dos més si cap de les dues parts hi renuncia 
comunicant-ho per escrit a l’altra part amb una antel·lació mínima de tres 
mesos a la finalització del termini de vigència de cada període, comptats a 
partir de la data de signatura del contracte administratiu.  
 

6. Situació i característiques  
S’adjunta un plànol de les superfícies i instal·lacions de cada equipament. Els 
elements, maquinària i instal·lacions que aporti el concessionari i no siguin 
susceptibles de separar de l’immoble quedant-hi integrats, revertiran a 
l’Ajuntament quan s’extingeixi la concessió. 
 

7. Conservació  
La conservació de les construccions i les instal·lacions, així com el 
manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja, higiene i 
vigilància, són a càrrec del concessionari per tot el temps que duri la concessió. 
Aquest ha de fer a càrrec seu les reparacions i els treballs de manteniment 
necessaris, siguin quins siguin la causa i l'abast.  
El concessionari ha de contractar pòlisses d'assegurança, amb primes al seu 
càrrec, contra incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil. En les 
corresponents pòlisses ha de figurar com a beneficiari l'Ajuntament, i el 
concessionari ha d'acreditar-ne anualment el pagament.  
 

8. Reversió  
L'adjudicatari estarà obligat a tornar, al finalitzar el contracte, els béns i 
instal·lacions cedits en el mateix estat que les va rebre, juntament amb les 
instal·lacions, elements, mobiliari i maquinària aportats amb l’autorització prèvia 
de l’ajuntament, sense tenir en el seu cas dret a percebre cap indemnització 
per les obres de millora o adaptació realitzada durant el transcurs de vigència 
de la concessió.  
 

9. Caràcter del servei  
El servei objecte de la concessió manté en tot moment la qualificació de servei 
públic municipal, entès com a complementari de la instal·lació esportiva a la 
qual pertany, prestat en règim de gestió indirecta mitjançant concessió.  



Els serveis de bar-restaurant del pavelló esportiu i de bar de les piscines 
municipals els ha de prestar el concessionari amb subjecció al que disposa la 
normativa sectorial en matèria d’activitats.  
L'Ajuntament, per motius d'interès públic, pot modificar les característiques i les 
condicions dels serveis. En tot cas, l'Ajuntament ha de mantenir l'equilibri 
financer de la concessió.  
 

10. Fiscalització  
L'Ajuntament exerceix de manera permanent la intervenció i la fiscalització de 
la gestió del servei concedit, mitjançant el personal que es designi a aquest 
efecte.  
 
 

11. Explotació del servei  
L'explotació del servei servirà al concessionari per amortitzar el cost de les 
instal·lacions corresponents, si n’hi han hagut, així com per cobrir les despeses 
d'explotació, les despeses del servei i el marge normal de benefici 
corresponent a aquesta activitat.  
 

12. Cànon  
El cànon a abonar pel concessionari a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
és de 5.400 €/any.  L’import, prorratejat en 12 mesos (450 €/mes) serà 
ingressat durant els deu primers dies del mes a l’Ajuntament, en el compte que 
aquest efecte es designi. Els licitadors podran millorar l’esmentat cànon.  
 
 

13. Reglament i llibre de reclamacions  
A les instal·lacions del bar hi ha d'haver un registre de reclamacions 
degudament visat per l'autoritat competent, en què els usuaris poden fer 
constar les que considerin pertinents. 
  

14. Obligacions del concessionari 
El concessionari té, a més de les obligacions generals que estableixen els 
articles 235 i 250.5 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i de les que es derivin del que 
estableixen les altres clàusules d'aquest plec, les obligacions següents:  

a) Adquirir tots els materials i elements necessaris per posar en marxa els 
serveis en les condicions de la concessió i per al seu correcte 
funcionament, que revertirà a l'Ajuntament en finalitzar la concessió.  

b) Permetre que en qualsevol moment l'Alcaldia o qui la representi, i els 
funcionaris administratius i tècnics competents, puguin inspeccionar la 
construcció de les obres i les instal·lacions, que prèviament hagi 
autoritzat l’Ajuntament, com també l'explotació del servei . 



c) Dur a terme la neteja de tot l’espai del bar-restaurant del pavelló esportiu 
i del bar de les piscines municipals, inclosos els lavabos públics. 

d) Assumir el cost dels subministraments d’energia i d’electricitat del bar-
restaurant del pavelló esportiu municipal en el següent sentit: El cost del 
subministrament de l’energia elèctrica, amb preu potència de 9 Kw, a 
càrrec del concessionari es calcularà en funció del consum que en resulti 
de la lectura del comptador interior existent. El subministrament de gas 
per a la cuina a càrrec del concessionari disposa d’un comptador. El 
subministrament energètic  per a calefacció, també a càrrec de 
concessionari, temporalment i mentre no s’estableixi un sistema de 
control precís, consistirà en assumir el 4% de l’import que per aquest 
concepte l’empresa Watt energia SL, com a contractista d’aquest 
subministrament durant el període de concessió facturi a l’Ajuntament 
mensualment.  
Del bar de les piscines, el concessionari n’assumirà el subministrament 
elèctric, d’acord amb les lectures del comptador sectoritzat. 

e) Sufragar directament tota classe de tributs que gravin la concessió 
administrativa, la formalització del seu atorgament i l'activitat concedida, 
inclòs l'IVA, així com les despeses de subministraments elèctric, de gas, 
d’aigua, serveis i totes les altres que originin les obres, les instal·lacions i 
la subsegüent explotació i conservació de les instal·lacions.  

f) Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària 
i de policia en general.  

g) Complir escrupolosament la normativa de reciclatge de residus, dins i 
fora les instal·lacions i fer-la complir als usuaris del servei. 

h) Rescabalar dels danys i indemnitzar dels perjudicis que es puguin 
causar a l'Ajuntament o a terceres persones.  

i) Prestar els serveis conforme  la periodicitat i horaris establerts en el Plec 
de Clàusules Tècniques i en el contracte final. 

j) Subscriure, de conformitat amb la clàusula 7 d'aquest plec, amb una 
companyia d'assegurances una pòlissa o pòlisses que cobreixin 
incendis, possibles sostraccions i responsabilitat civil de les 
instal·lacions, per un import de 300.000 €. El pagament de les primes 
corresponents és a càrrec del concessionari.  

k) Complir les funcions de control del bon ús que facin els usuaris de les 
instal·lacions, inclosa la conservació i el manteniment dels equipaments. 
El concessionari col·laborarà en les advertiments als usuaris sobre el 
correcte ús de les instal·lacions del pavelló esportiu  i de les piscines 
municipals, en coherència amb les instruccions que doni el personal de 
l’Ajuntament. 

l) El concessionari posarà a disposició del públic els elements de 
propaganda o publicitat que li subministri l’Ajuntament, i dels mitjans de 
comunicació local, com per exemple l’Infovilatorta.cat 



m) El concessionari complirà les obligacions derivades de l’adhesió de 
l’Ajuntament al projecte “No puc esperar!”, posant els lavabos dels 
equipament a disposició de les persones que acreditin patir les malalties 
emparades en el projecte. 

 
15. Drets del concessionari 

 
El concessionari té, a més dels drets que estableix l'article 250 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i dels que es derivin del que 
estableixen les altres clàusules d'aquest plec, els drets següents:  
a) Percebre dels usuaris la retribució econòmica que correspongui d’acord amb 
els preus aprovats per l’Ajuntament. 
b) Ser respectat per terceres persones en la seva condició de concessionari, 
amb el suport de l'autoritat municipal, per acabar amb qualsevol pertorbació en 
el desenvolupament normal del servei concedit.  
c) Proposar a l'Ajuntament les modificacions que es considerin indispensables 
per millorar la prestació del servei i que no estiguin previstes en el projecte 
bàsic.  
 

16. Drets i potestats de l’Ajuntament 
L'Ajuntament té, com a administració concedent, a més dels drets i les 
potestats que es derivin del que estableixen les altres clàusules d'aquest plec i 
les que contenen els articles 238 i 248 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els drets i les potestats següents:  
a) Dur a terme la reversió de la concessió en el termini fixat en aquest plec.  
b) Intervenir i fiscalitzar en tot moment la gestió del servei mitjançant el 
personal que es designi a aquest efecte. El personal esmentat pot inspeccionar 
el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, així com la documentació 
relacionada amb la concessió, i dictar les ordres que calguin per mantenir o 
restablir la deguda prestació.  
 
 

17. Causes d'extinció de la concessió 
La concessió s'extingeix per alguna de les causes següents: 
a) Pel transcurs del període de temps pel qual s'atorga. 
b) Per una causa imputable al concessionari. 
c) Pel rescat de la concessió o la supressió del servei. 
d) Per altres causes que estableixen els articles 239, 241 i 260 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

18. Extinció pel transcurs del període de temps  
Suposa l'extinció normal de la concessió i es produeix pel simple transcurs del 



període de temps pel qual es va atorgar. L'extinció dóna lloc a la reversió a què 
es refereix la clàusula 8 d'aquest plec, sense cap indemnització, i suposa la 
devolució de la garantia definitiva en els termes que estableix aquest plec, la 
declaració del correcte compliment del contracte i la liquidació de les relacions 
econòmiques derivades de l'execució d'aquell.  
Amb anterioritat a la finalització del període de la concessió, en un termini com 
a mínim d'un mes per cada any de duració d'aquella, la gestió del servei es 
regula de la forma que determina l'article 262 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 

19. Extinció de la concessió per una causa imputable al 
concessionari  

 
És procedent extingir la concessió per una causa imputable al concessionari en 
els casos següents:  
a) Per incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en 
aquest plec de clàusules que afectin la continuïtat i la regularitat de la 
prestació.  
b) Si, aixecada la intervenció, el concessionari torna a incórrer en les 
infraccions que l'han determinat o en altres d'anàlogues.  
c) Quan el concessionari no presti el servei per ell mateix, inclòs el supòsit de 
transmissió d'accions o participacions quan aquell sigui una societat mercantil, 
en els termes que estableix l'article 241.j) del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
d) Si el concessionari incorre en una infracció molt greu de les seves 
obligacions essencials.  
e) La interrupció del servei més d'una setmana consecutiva o quinze dies 
alterns en el transcurs d'un any, sempre que aquestes interrupcions no siguin 
per una causa de força major o per ordre de l'autoritat municipal, feta per escrit 
de manera clara i terminant.  
L'extinció del contracte requereix el tràmit previ d'audiència del concessionari. 
La notificació que a aquest efecte se li tramet ha de fixar les deficiències 
concretes advertides i ha de determinar, d'acord amb la naturalesa d'aquestes, 
un termini que sigui suficient per poder-les esmenar.  
En aquest supòsit, l'extinció del contracte pot declarar-se quan, transcorregut el 
termini esmentat, no s'han corregit les deficiències per causes imputables al 
concessionari.  
L'extinció de la concessió per aquesta causa l'ha d'acordar l'òrgan competent 
de la corporació i comporta la terminació del contracte, el consegüent 
cessament de la gestió del concessionari i, si escau, la seva inhabilitació, i se'n 
deriven els efectes de l'article 261.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals.  
 



20. Rescat de la concessió o supressió del servei  
En el cas que l'Ajuntament acordi el rescat de la concessió o la supressió del 
servei, s'ha de tenir en compte el que disposa l'article 249.c) del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i produeix els efectes jurídics i 
econòmics que estableixen els articles 264 i 265 d'aquest Reglament.  
En el cas que es doni el supòsit anterior, el concessionari ha de desallotjar les 
instal·lacions, i deixar-les lliures i expedites i a disposició de l'Ajuntament dins 
del termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acord de rescat o 
supressió. De no fer-ho així, perdrà, si escau, el dret a indemnització i se'n farà 
el llançament pel procediment que estableixen els articles 152 i següents del 
Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d'octubre).  
 

21. Efectes de l'extinció  
 
En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, la totalitat de les 
instal·lacions reverteixen a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i 
funcionament i lliures de qualsevol classe de càrrega o gravamen.  
S'entén que el concessionari, pel simple fet d'haver participat en el concurs, 
reconeix i acata la facultat de l'Ajuntament per acordar i executar per ell mateix 
el llançament de les instal·lacions i el local que ocupa, en qualsevol cas 
d'extinció, si aquell no fa voluntàriament el desallotjament en el temps degut. El 
procediment per portar-lo a terme té caràcter estrictament administratiu i 
sumari, i la competència municipal per executar-lo exclou la intervenció de 
qualsevol altre organisme que no siguin els previstos pel Reglament esmentat 
a la clàusula anterior, així com la possibilitat d'interposar accions o recursos 
davant els tribunals competents.  
Quan l'extinció és conseqüència d'una causa imputable a l'administració 
concedent, es produeixen els efectes d'indemnització que corresponguin i, 
quan s'escaiguin, els que estableixen els articles 263 i següents del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
 

22. Legitimació  
Poden concórrer a la licitació i presentar proposicions les persones naturals i 
jurídiques legalment constituïdes, amb capacitat jurídica i d'obrar, que no 
estiguin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar 
amb l'Administració local, previstes a l'article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic.  
Les persones jurídiques, a més, han d'acreditar trobar-se degudament inscrites 
en el registre que correspongui legalment.  
El contracte de concessió s'atorga a una sola persona física o jurídica, o a una 
unió d'empresaris temporal que es constitueixi a aquest efecte la durada de la 
qual coincidirà amb la del contracte fins l'extinció d'aquest.  



 
23. Garanties 

Per participar a la licitació no serà necessari constituir una garantia provisional. 
L’adjudicatari de la licitació haurà de constituir una garantia definitiva per import 
de 1.000 €, de qualsevol de les maneres previstes a l’article 96 del text refós de 
la LCSP. 
 
 

 
24. Forma d'adjudicació  

La forma d’adjudicació del contracte de gestió d’aquest servei serà el 
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que disposen els articles 
169, 172, 177 i 178 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, de 
tramitació ordinària.  
 
 

25. Requisits de capacitat i solvència financera, econòmica i 
tècnica 

Podran presentar-se a la licitació qui reuneixin els requisits de capacitat i 
solvència econòmica, financera i tècnica, de conformitat amb el que disposen 
els articles 54 i concordants del text refós de la LCSP, i no incorrin en els 
supòsits de prohibició per contractar previstos a l’article 60 de la LCSP. 
L’acreditació de la solvència econòmica i financera es podrà fer per alguns dels 
mitjans previstos a l’article 64 del text refós de la LCSP. 
L’acreditació de la solvència tècnica es podrà fer per algun dels mitjans 
previstos a l’article 75 del text refós de la LCSP. 
 

26. Presentació de proposicions  
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en horari 
d’oficines, dins el termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia 
següent al de l’entrega de la invitació. 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ja sigui individual o en 
unió temporal amb altres. La presentació de proposicions suposa l’acceptació 
incondicional de la clàusules d’aquest plec i del plec de clàusules d’explotació, 
sense cap més excepció. 
L’òrgan de contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que aquests 
hagin presentat, per adaptar-los als criteris indicats en aquest plec i en el plec 
de clàusules d’explotació, amb la finalitat d’identificar l’oferta més avantatjosa. 
Les proposicions per a prendre part en el procediment de licitació es 
presentaran en dos sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del 
domicili a efectes de notificacions, en el que es farà constar la denominació de 
sobre i la llegenda: “Proposició per a licitar a la contractació de la gestió dels 
serveis de bar-restaurant del pavelló esportiu municipal i del bar de les piscines 



municipals ”. 
La denominació dels sobres és la següent: 

- Sobre A: Documentació administrativa 
- Sobre B: Proposició econòmica i documentació tècnica. 

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies 
compulsades. 
Dins de cada sobre s’inclouran els següents documents així com una relació 
numerada dels mateixos: 

- Sobre A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica i capacitat del licitador: 
- Si el licitador és persona física: fotocòpia compulsada del DNI 
- Si el licitador és persona jurídica: còpia compulsada de l’escriptura de 

constitució o modificació, en el seu cas, inscrita al Registre Mercantil, 
quan aquest requisit fos exigible per la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. 

b) Documents acreditatius de la representació: 
- Els que compareguin o firmin proposicions en nom d’un altre, 

presentaran còpia notarial del poder de representació. 
- Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al 

Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment. 
- Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, 

haurà d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o 
testimoni notarial del seu DNI. 

c) Acreditació de la solvència econòmica i financera: la solvència 
econòmica i financera podrà acreditar-se per algun/s dels mitjans 
següents: 

- Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant 
de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals. 

- Els comptes anuals presentats al Registre Mercantil o al registre oficial 
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes a 
registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el 
volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del 
contracte, amb referència com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l’esmentat 
volum de negocis. 

- Si, per alguna raó justificada, l’empresari no està en condicions de 
presentar les referències sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la 
solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document 
que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació. 



d) Acreditació de la solvència tècnica o professional que podrà acreditar-se 
mitjançant qualsevol dels mitjans següents: 

- Relació dels principals serveis o treballs en els últims tres anys que 
inclogui l’import, dates i els destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els 
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits 
per l’ens competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant declaració 
de l’empresari. 

- Les titulacions formatives del personal responsable de l’execució del 
contracte. El carnet de manipulador d’aliments és indispensable. 

e) Declaració responsable del licitador de no trobar-se incurs en cap de les 
causes que prohibeixen contractar amb l’Administració, previstes  a 
l’article 60 del text refós de la LCSP. 

f) Declaració responsable del licitador de trobar-se al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de les 
seves obligacions tributàries amb l’Estat, llevat que s’aportin les 
certificacions acreditatives d’aquesta circumstància. 

- SOBRE B: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA 

a) Proposta del servei: horaris, serveis, personal a adscriure-hi, 
b) Proposta de cànon, si s’escau. 

 
 

27. Criteris per valorar les proposicions  
L’adjudicació del servei objecte d'aquest contracte s'ha de fer de conformitat 
amb els criteris objectius següents :  
 

Proposta de servei (ampliació d’horari, tipus de 
servei, personal a adscriure-hi...)                          40% 

Proposta de cànon. A raó d’un 10% per cada 
100 € d’increment respecte el cànon establert en 
el plec. 

                         60% 

 
 
 

28. Adjudicació 
L’òrgan competent adjudicarà el contracte acabat el procediment negociat en el 
termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció de la documentació requerida:  

- Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Còpia de la pòlissa d’assegurança. 
- Garantia definitiva 



- Carnets manipuladors d’aliments del personal adscrit al servei. 
L’adjudicació serà publicada al perfil del contractant i notificada a l’adjudicatari i 
publicada al perfil de contractant requerint-lo per formalitzar el corresponent 
contracte administratiu, en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 

29. Règim jurídic del contracte 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, 
efectes i extinció es regirà pel que estableix aquest Plec, i per allò que no 
prevegi, serà d’aplicació el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de l’Administració Pública, en tot el que no s’oposi a la Llei 
30/2007; el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP; 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. 
 
Sant Julià de Vilatorta,  maig 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


