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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA MÀQUINA EXPENEDORA 

DE BEGUDES CALENTES 
 
 
1. OBJECTE:  
 
El conveni tindrà per objecte la instal·lació i gestió d’una màquina expenedora de begudes 

calentes als locals del centre docent de l'Institut Serrallarga, de Blanes, amb subjecció a les 
següents condicions: 

 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI  
 
El nombre aproximat de persones vinculades al centre és de 1.200 entre alumnes, professors i 

personal no docent. 
 
El centre proporcionarà els serveis d’energia elèctrica i recollida d’escombraries, sense perjudici 

del pagament del cànon que s’estableix en aquest plec. 
 
3. OBLIGACIONS 
 

- Explotar el servei d'acord amb allò que disposa el contracte, els plecs de condicions i de 
clàusules administratives i la legislació que sigui aplicable al cas present. 

- L'adjudicatari i la seva activitat estaran sotmesos als horaris i les normes pedagògiques i de 
convivència establertes en la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i al 
calendari i horari escolars. 

- Utilitzar els locals i desenvolupar el servei objecte de contractació d'acord amb la finalitat de 
donar bon servei al personal vinculat al centre. 

- L'adjudicatari serà sempre el responsable d'allò que es pugui derivar del consum dels 
productes subministrats. 

- El centre es reserva el dret d'inspecció de la qualitat dels productes, el grau de prestació del 
servei i del compliment de la legislació d'higiene i sanitat. 

- Entenen ambdues parts que la cessió de l’espai pel centre per a la instal·lació i funcionament 
de la màquina no té caràcter d'arrendament de local de negoci, sinó de cessió a precari pel 
termini fixat. 

- El servei haurà d’estar operatiu durant tot el període de vigència del conveni. 
- Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens de l'Estat, Comunitat Autònoma, província o 

municipi, que afectin a l'activitat objecte del conveni; a tal efecte s'haurà d'exhibir, a petició del 
Centre, els documents acreditatius dels extrems esmentats. 

- Abonar un cànon mínim millorable anual de 1.000 € en dos terminis per compensar les 
despeses per l'ús de l’espai, neteja i subministrament d’electricitat. 

- L'incompliment de qualsevol d'aquests pactes anteriors serà causa de rescissió d'aquest 
conveni sense que es pugui derivar cap mena de compensació econòmica. 

- En cas de conflicte ambdues parts se sotmetran en primera instància a l'arbitratge dels Serveis 
Territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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4. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini és d'un any, des de l'u de setembre de 2018 fins al trenta-u d'agost de 2019, sense 

possibilitat de pròrroga. 
 
 
5. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I ADJUDICACIÓ PROVIS IONAL 
 
Les proposicions i documentació sol·licitada es presentaran a la Secretaria del centre, Carrer 

Joan Benejam 1, Blanes, en horari de 9.00 a 13.00 h. entre el 18 de juny i el 6 de juliol de 2018. 
 
L'adjudicació provisional es farà pública al tauler d'anuncis del centre, a la pàgina web 

(www.iesserrallarga.cat) i es comunicarà a les empreses participants no més tard del dia 6 de juliol 
de 2018. 

 
Blanes, 11 de juny de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercè Torroella Sánchez 
Directora 


