
• PLEC DE CONDICIONS per a l’adjudicació del servei de consergeria, 
cafeteria i restauració del saló del CIM de Benimaclet. 

 

Data:  5 de desembre de 2018. 
 
1.- Introducció. 
 
 El CIM de Benimaclet té la necessitat de renovar el servei de 
consergeria i cafeteria del Saló de la Societat, per haver resolt l’actual 
contracte amb l’arrendatari, i per a tal fi, la Junta Directiva ha acordat 
iniciar un procés d’adjudicació mitjançant  concurs dels drets d'explotació 
del seu local social, situat al carrer Baró de Sant Petrillo núm 14, planta 
baixa, de la ciutat de València, perquè es puguen complir de la millor 
manera els objectius especificats a continuació. 
 
 Aquest document és un marc de referència perquè els candidats i 
candidates a adjudicataris/adjudicatàries  del servei de Consergeria, 
cafeteria i restauració del saló del CIM de Benimaclet puguen plantejar i 
desenvolupar les seues propostes a l’entitat en un projecte. La Junta 
Directiva del CIM està oberta a la negociació amb els candidats i 
candidates en tots aquells aspectes que no qüestionen allò substancial per 
al CIM i molts dels punts plantejats suposen una proposta de mínims des 
d’on començar a fer una oferta concreta. 
 
2.- Objectius  perseguits. 
 
 Els objectius principals que el CIM pretén assolir amb aquesta 
adjudicació són els següents: 
 
  2.1. Cobrir de forma plenament satisfactòria la necessitat d’un espai 
en condicions sempre òptimes per a les diferents activitats que l’entitat hi 
desenvolupa, siguen musicals, culturals o d’oci. 
 

2.2. Cobrir servei de consergeria i custòdia de les claus de l’edifici 
que impliquen tasques com: Control de les portes i de l’accés de les 
persones a les instal·lacions, control de les claus de les aules d’estudi; 
tancament de les instal·lacions en finalitzar la jornada; control de la 
il·luminació, calefacció i refrigeració del saló; recepció del correu postal; 
recepció de comandes per als socis i Junta Directiva; etc 
 



 2.3. Oferir en aquest espai un servei de cafeteria i restauració de 
qualitat, que resulte atractiu tant als associats com al públic en general 
així com complir amb les tasques pròpies de la consergeria per garantir un 
plus de seguretat per al CIM i els seus socis. 
 
 2.4. Tenir la capacitat d’oferir al poble de Benimaclet aquests 
serveis, per a poder així, potenciar la imatge de l’entitat. 
 
 2.5. Obtenir un rendiment econòmic que ajude en la tasca de poder 
continuar oferint les activitats del CIM, posant en valor els seus actius i, en 
especial, els seus locals. 
 
 Dels objectius exposats s’entén que el CIM espera de l’adjudicatari 
del servei un compromís i una implicació en la consecució d’aquests, de 
forma que tots dos, l'Entitat i l’adjudicatari, resulten satisfets de la mútua 
col·laboració i obtinguen benefici. 
 
3.- Condicions bàsiques del concurs. 
 
 3.1.- Donat que el CIM és una “societat musical”, les activitats 
programades de les diferents agrupacions musicals (concerts) i de 
l’escola (audicions) tindran preferència sobre qualsevol altra, tant si són 
programades per diferents col·lectius com si són planificades per la Junta 
Directiva. Els adjudicataris hauran de col·laborar en aquestes activitats en 
el condicionament del Saló així com en les tasques d’arreplegada en 
finalitzar l’acte. D’igual forma s’hauran de respectar les activitats 
recreatives diàries dels socis. 
 
 3.2. Els candidats a adjudicataris hauran d’assumir de forma 
responsable les tasques de consergeria del CIM que impliquen tasques 
com: Control de les portes i de l’accés de les persones a les instal·lacions, 
control de les claus de les aules d’estudi; tancament de les instal·lacions 
en finalitzar la jornada; control de la il·luminació, calefacció i refrigeració 
del saló; recepció del correu postal; recepció de comandes per als socis i 
Junta Directiva; etc.  
 
 3.3. Es pretén un horari d’obertura ampli, que incloga 
necessàriament l’oferta de sopars. Es valorarà també l’oferta de menú a 
migdia. L'horari mínim d'obertura serà de 9h. a 22h., de diumenge a 
dijous, i de 9h a 24h divendres i dissabte, durant tots els dies de l'any, 



excepció dels festius i de dies de vacances prèviament autoritzats per la 
Junta Directiva del CIM. Es valoraran com a positives les ampliacions de 
l'horari mínim suggerit. 
 
 3.4. La proposta de preus dels serveis, serà l’adequada a l'oferta que 
puga donar l'adjudicatari, i contindrà un parell de llistats de preus, una per 
a persones no socis del CIM, i d’una altra per a socis. La proposta que es 
presente en el concurs, serà renovada automàticament cada any segons 
l'IPC o índex que el substituïsca en el futur, amb data d’1 de gener. 
Ambdues tarifes seran adjuntades a la proposta de concurs amb el títol: 
“ANNEX 1: TARIFES DE PREUS”, en format de Microsoft word o equivalent. 
Les llistes de preus hauran d’estar com a mínim en idioma valencià, 
podent estar també en castellà addicionalment. Es valorarà molt 
positivament l’ús del valencià pels adjudicataris i adjudicatàries. 
 
 3.5. Els candidats a adjudicataris, es comprometran a donar servei 
de restauració bàsica, com a mínim incloent una llista d'entrepans i tapes 
disponibles. Aquesta oferta, junt amb la seua tarifa, seran descrites i 
adjuntades en un document amb el títol: “ANNEX 2: LLISTAT I TARIFES 
D'ENTREPANS I TAPES DISPONIBLES”. 
 
 3.6. Els candidats a adjudicataris, es comprometran a donar servei 
de restauració, en el format de menú, en els dies i horaris que proposen, 
decidint ells mateix en la seua proposta els menús bàsics, els seus preus, i 
les seues variants (no es pretén que siguen molt amples). Aquesta oferta, 
junt amb la seua tarifa, i els dies i horaris a on estaran disponibles (dinars 
o sopars), seran descrits en un document amb el títol: “ANNEX 3: LLISTAT I 
TARIFES DE MENÚS PROPOSATS”. 
 
 3.7. Totes les activitats culturals o de qualsevol tipus que 
s'organitzen als locals del CIM, seran decidides per la Junta Directiva de la 
Societat. L'adjudicatari no podrà organitzar cap activitat sense permís de 
la Junta Directiva.  
 De manera puntual, la Junta Directiva del CIM, es reserva el dret 
d’organitzar activitats paral·leles pels seus propis mitjans, sense la 
participació directa de l’adjudicatari d’aquest concurs. No obstant això, es 
procurarà que aquesta situació no es done molt sovint i responga a causes 
justificades. 
 



 3.8. Es cobrarà, en concepte de lloguer, una renda fixa de SIS-CENTS 
EUROS (600€) mensuals, que es revisarà anualment en base a l'IPC o índex 
que el substituïsca, amb entrada en vigor a data d’1 de gener de cada any. 
Aquest lloguer, podrà ser millorat pels candidats a adjudicatari, i es 
presentarà a un document amb el títol: “ANNEX 4: PROPOSTA 
ECONÒMICA DE LLOGUER”. A més del lloguer, l'adjudicatària pagarà al 
CIM el 50% del consum d'energia elèctrica de la seu central a on està 
ubicat el local objecte del contracte. 
 
 3.9. Se signarà un contracte per un termini de DOS ANYS, 
REVISABLE ANUALMENT i prorrogable automàticament de manera anual 
si cap de les parts denuncia amb un mes d'antelació el contracte. La Junta 
Directiva del CIM podrà rescindir el contracte amb un preavís d'un mes en 
cas de flagrant incompliment de les condicions contractuals, especialment 
en cas d'impagaments, renunciant l'adjudicatari en eixe cas a qualsevol 
reclamació. 
 
 3.10. El local serà posat a disposició de l’adjudicatari el dia 2 de 
GENER de 2019, moment a partir del qual haurà de començar l’activitat de 
consergeria i cafeteria i tindrà un marge màxim de 3 dies per començar 
l’activitat de restauració. 
 
 3.11. Els candidats a adjudicataris o adjudicatàries, a més de 
presentar en el registre del CIM les seues propostes per escrit en un 
termini màxim de 10 dies des de la data de publicació d’aquest plec de 
condicions, hauran d'incloure tots els annexos i un document bàsic a on 
expliquen de manera breu el seu projecte i tindran dret a ser escoltats 
personalment per la Junta Directiva, per la qual cosa s'habilitarà un 
calendari d'exposicions verbals dels projectes proposats. 
 
 3.12. Quan es formalitze el contracte, quedarà exclòs de la vigència 
de la Llei d'Arrendaments urbans per raó del seu objecte, i per tant la 
normativa legal aplicable serà la del dret comú. 
 
 3.13. El CIM es reserva per a si l'ús, ocupació i administració dels 
seus diversos locals i de tot l'edifici, per ser la seua seu social. Només se 
cedeix el dret d'explotació del servei de  bar en les condicions que es fixen 
al contracte. Es relacionarà en un annex al contracte l’inventari dels 
elements patrimonials del CIM existents als locals del bar (planta baixa de 



la seu social), cedits per a la seua explotació a l'adjudicatari durant la 
vigència del contracte. 
 
 3.14. L'adjudicatari assumeix la seua condició d'empresari autònom 
o amb una altra figura jurídica, raó per la qual tindrà al seu càrrec totes les 
càrregues fiscals que graven el seu negoci, i el que siga relatiu a les 
relacions laborals amb el seu personal, inclosos la Seguretat Social, salaris, 
gratificacions, i indemnitzacions de tots tipus i, en general, totes les 
relacions laborals amb els seus assalariats. L'adjudicatari haurà de 
justificar documentalment per escrit estar al corrent de les seues 
obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda. Es valorarà 
positivament l’experiència prèvia en hostaleria de l’adjudicatari, i també 
les propostes presentades per dos persones titulars. 
 
 3.15. L'adjudicatari o adjudicataris NO PODRAN transferir els seus 
drets d'arrendament sense autorització escrita de la Junta Directiva del 
CIM. 
 
 3.16. Els adjudicataris s'obliguen a executar els serveis de neteja 
dels locals que utilitzen total o parcialment per a la seua activitat, en 
especial el Saló, espai de cuina i emmagatzematge, escenari i lavabos 
annexes al Saló. Si no es compleixen els mínims d'higiene i neteja 
objectivament avaluats pels socis, s'avisarà per escrit a l'adjudicatari, 
advertint-lo de la possible rescissió del contracte totalment justificada i 
sense cap indemnització en un termini de 60 dies si no es rectifica la seua 
actitud. 
 
 3.17. L'adjudicatari o adjudicataris entregaran a la firma del 
contracte una fiança de 2000 Euros, com a garantia del compliment de les 
seues obligacions contractuals, que serà reintegrada al final del contracte, 
liquidant precisament els conceptes derivats del mateix. 
 
 3.18. L'adjudicatari o adjudicataris compraran tots els dies dos diaris 
per a la taula de lectura del saló. Les despeses d’aquests diaris aniran al 
seu càrrec. 
 
 3.19. L'adjudicatari o adjudicataris pagaran els rebuts de gas i 
d'aigües potables de la seu central de la Societat. 
 

 



4.- Terminis orientatius del concurs. 
 
 4.1. Visita de les instal·lacions per part dels candidats a 
adjudicataris: 
 
  Per a concertar cita i quedar a veure les instal·lacions de la 
cuina s’ha de cridar al CIM 
  

4.2. Recepció via registre oficial del CIM dels projectes per escrit: 
 
  Del 17 al 21 de desembre. 
 
 4.3. Exposició i defensa del seu projecte per part dels candidats 
davant la Junta Directiva. Aquest tràmit es farà sempre que els candidats 
ho demanen i prèvia concertació. 
 
  El 26 de desembre de 2018 
 
 4.4. Publicació de l’adjudicatari definitiu: 
 
  El 27 de desembre de 2018 
 
 Per a comunicar amb la Junta Directiva es pot fer a través de: 
 

• Telèfon: 963691879.  
• Correu electrònic : cimbenimaclet@gmail.com 

 
 

 Sort i que guanye el millor projecte per al CIM. 
 
 

     La Junta Directiva 
 

mailto:cimbenimaclet@gmail.com

