
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE BAR AL PAVELLÓ 
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL GUILLEM TIMONER I PISCINES 
COBERTES DE FELANITX 
 
 
Per dur a terme l’objecte del contracte, el contractista haurà de 
complir les següents condicions tècniques: 
 
1.- L’adquisició i dotació de maquinària, mobiliari, útils i estris necessaris pel 
correcte desenvolupament del servei objecte de la concessió. La relació de 
material mínim a instal�lar és la següent: una campana extractora, una cuina de 
4 focs, una torradora, dues piques per rentaplats i tassons, un rentavaixelles, un 
boteller, una cafetera, prestatgeries, una conservadora, un rentamans, 18 taules,   
i 72 cadires. 
 
2.- Aniran pel seu compte totes les reformes necessàries per adaptar les 
instal�lacions a la normativa aplicable als establiments destinats a bar. 
 
3.- L’horari d’obertura del bar ha de ser com a mínim el mateix que el de les 
instal�lacions esportives: 

De dilluns a divendres: de les 07:00 h a les 22:30 h 
Dissabtes, diumenges i festius:  de les 08:00 h a les 21:00 h  
 

4.- En cas que l’Ajuntament de Felanitx programi altres activitats fora de 
l’anterior horari, durant l’activitat sempre s’haurà de tenir el bar obert. 
 
5.- Indemnitzar a tercers dels danys que els produeixi el funcionament del servei 
que es presta. 
 
6.- Destinar les instal�lacions del Bar exclusivament al servei que s’ha pactat i 
retornar-les en acabar el contracte en el mateix estat en que les va rebre, fent a 
compte seu les reparacions necessàries, reparant fins i tot dels desperfectes 
produïts pels usuaris. 
 
7.- Contractar per compte de l’adjudicatari i baix la seva responsabilitat tot el 
personal qualificat necessari pel compliment de les seves obligacions. 
 
8.- No efectuar cap obra, ni subcontractar o cedir les instal�lacions a tercers 
sense l’autorització de Ajuntament. 
 
9.- Posar al dia les llicències, incloses en el seu cas, la llicència d’activitats 
classificades i demés exigides reglamentàriament, autoritzacions o permisos que 
fan falta legalment pel desenvolupament de l’activitat objecte del present 



contracte, essent per compte de l’adjudicatari totes les despeses derivades de 
l’activitat, incloent el pagament de les obligacions fiscals. 
 
10.- Contractar per compte de l’adjudicatari una assegurança de responsabilitat 
civil suficient per respondre dels danys que puguin sofrir les instal�lacions del 
Bar, dels seus annexes i dels usuaris que en facin ús. 
 
11.- Abonar les despeses d’electricitat que origini el Bar, abonant els consums de 
forma periòdica a l’Ajuntament. 
 
12.- Abonar el consum d’aigua del Bar, abonant de forma periòdica a 
l’Ajuntament. 
 
13.- Entregar a l’Ajuntament la compte de resultats anual de l’explotació del bar. 
 
14.- Tenir l’edifici netejat i en perfecte estat, abans de la realització de qualsevol 
activitat. 
 
15.- Tenir les escombraires produïdes pel bar en un lloc no visible i tenir cura de 
depositar-les diàriament i degudament condicionades al lloc corresponent per a 
la seva recollida. 
 
16.- No apilar cap tipus d’objecte, caixes de begudes, materials de neteja, etc... 
als passadissos o vestíbuls. 
 
17.- Tots els treballadors del bar hauran d’anar degudament uniformats amb 
l’equipament que l’Ajuntament els indiqui, en el qual haurà de ser visible el 
logotip de l’Ajuntament 
 


