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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE 

REGIRAN PER L’ADJUDICACIO DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL 

BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA GESTIÓ I CONTROL 

DE LA TAQUILLA D’ENTRADA A LES PISCINES MUNICIPALS, 

TEMPORADA 2021. 

 

 1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 

 Aquest servei s’adjudicarà mitjançant un contracte menor, d’acord 

 amb el  contingut del text refós de la Llei de Contractes de les 

 Administracions Públiques. 

 

 2. TERMINI I PERIODE DEL SERVEI. 

 El servei a prestar correspondrà a la temporada d’estiu 2021 que començarà 

 el dia 22 de juny fins el dia 16 de setembre inclòs, tenint en compte les 

 condicions climatològiques i altres circumstàncies de força major. 

 

 3. CONTINGUT I OBJECTE DE L’ADJUDICACIÓ. 

 Els serveis objecte de l’adjudicació seran els següents: 

 Explotació del bar de les Piscines Municipals de la temporada estiu 2021. 

 L'obertura al públic de les piscines durant l’època d’estiu, en els terminis i els 

horaris de la clàusula 5 d'aquest plec. Fent-se càrrec del servei de la 

taquilla, procedint al control u cobrament de la venda de les entrades per 

accedir al recinte d’acord amb els preus establerts a l’ordenança fiscal 

municipal. 

  El risc i ventura de l’explotació del servei de bar anirà a càrrec del 

concessionari. 

 En relació al bar, l’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament i tindrà 

permanentment a disposició del públic, la relació de tarifes aprovades pel 

mateix. 

 Prestar el servei amb la deguda diligència, rapidesa, continuïtat i qualitat, 

guardant la màxima atenció, respecte i correcció en llurs relacions amb el 

públic i amb el servei. 

 Prestar els serveis a tota part interessada que els requereixi, en les 

condicions reglamentàries i en les derivades d’aquest plec de condicions. 
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 Neteja diària de les instal·lacions del bar, vestidors, serveis (WC) i dutxes,  

passant els avisos corresponents al regidor delegat del servei en el cas 

d’existir alguna incidència. Especialment resta obligat  a la neteja dels 

vestidors i serveis sanitaris (lavabos, dutxes,etc...), la qual s’efectuarà 

diàriament i sempre abans de l’obertura de les piscines. També la 

part de jardineria, com manteniment general. 

 Nomenar una  persona de contacte i coordinació del servei així com els 

telèfons i formes per mantenir  una comunicació  continuada que afavoreixi 

l’eficàcia del servei.  

 Assumir les despeses de neteja i higiene de les instal·lacions del bar. 

 Gestionar les deixalles aplicant criteris de reciclatge. 

 Exercir per sí l’adjudicació i no cedir-la o traspassar-la a tercers, sense el 

consentiment de la Corporació. 

 Serà a càrrec de l’encarregat del servei complir les disposicions legals 

protectores del treball i les de Previsió i Seguretat Social. L’Ajuntament 

queda exempt de responsabilitat per incompliment d’aquestes obligacions. 

També serà a compte de l’encarregat del servei els impostos, drets, taxes i 

tributs de caràcter estatal, provincial i municipal que gravin l’activitat.  

 No permetre a cap usuari de les piscines banyar-se, abans de les 12 hores i 

a partir de les 20 hores, sense l’autorització prescriptiva.  

 Col·laborar en el manteniment del civisme, convivència i seguretat en el 

recinte, evitant l’entrada de persones amb actituds violentes o conflictives, 

vehicles a motor, gossos, etc. 

4.  CONTRAPRESTACIÓ PEL SERVEI 

El cànon de licitació del contracte serà de 175 € al mes. El cànon del 

contracte serà millorable a l’alça. El cànon s’imputarà a l’aplicació 

pressupostària núm. 541 de l’estat d’ingressos del pressupost municipal 

vigent. 

 5.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI. 

 1.- El servei de bar de la piscina pública manté durant la vigència del 

 contracte i en tot moment la qualificació de servei públic municipal, prestat 

 en règim de gestió.  

 2.-. El servei es prestarà en l'horari següent: de 10 del matí a 8 del vespre, 

 que es podrà ampliar a petició de l’interessat i amb el consentiment exprés 

 de l’ajuntament. 

 3.- El servei es pretarà de forma  permanent i ininterrompuda durant els 

 dies establerts del servei.  
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 6. INSTAL.LACIONS DE L’AJUNTAMENT. 

 Per a la prestació del servei, l’Ajuntament facilitarà les 

 instal·lacions,locals i magatzems necessaris per al bon compliment 

 de l’objecte. 

 

 7. DRETS DE L’ADJUDICATARI. 

 L’adjudicatari tindrà els drets següents: 

 Autogestió del bar. 

 Utilitzar els béns, utensilis i instal·lacions pròpies del recinte per al 

 bon compliment de les seves tasques. 

 

 8. DRETS DE LA CORPORACIÓ. 

 La Corporació municipal ostenta els drets següents: 

a) Inspeccionar el recinte, les instal·lacions, serveis, material i locals 

que hi tinguin relació. 

b) Imposar a l’adjudicatari les correccions pertinents per raó de les 

infraccions que cometi i dictar-li les ordres oportunes per a mantenir 

la prestació del servei al nivell exigit per l’adjudicació. 

c) Assumir directament la gestió del servei (explotació de bar i servei 

de taquilla) rescatar l’adjudicació, suprimir el servei o declarar la 

caducitat de l’adjudicació. 

  

9. RELACIONS AMB ELS USUARIS 

 Les relacions amb les persones que sol·licitin els serveis es 

 mantindrà per l’adjudicatari amb l’atenció i respecte adient, amb 

 voluntat d’atenció, amabilitat i cordialitat. 

 Les relacions amb els usuaris també han d’estar  emmarcades en 

 l’exigència dels compliments  de les normes i orientacions  del 

 recinte, ús de les piscines i dels serveis. 

 

10. CAPACITAT PER A CONCORRER 
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 Podran presentar proposicions, totes les persones físiques o 

 jurídiques, que tenint plena capacitat d’obrar, no es trobin incloses 

 en cap dels casos d’incapacitat o d’incompatibilitat assenyalades  a 

 la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions 

 concordants. 

 

 11. PROPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS. 

1.   Document Nacional d’Identitat o bé C.I.F. (fotocopia autenticada) 

2.   Declaració de l’interessat en el qual hi consti la seva conformitat a 

 totes les clàusules d’aquest plec de condicions i aquelles altres 

 circumstàncies o mèrits que es considerin d’interès i puguin servir 

 de base per a l’adjudicació. 

3.   Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries, laborals i 

 de Seguretat Social i no tenir contret cap deute amb l’Ajuntament. 

4.   Presentació de propostes: S’admetran les propostes presentades a 

 l’Ajuntament fins al dia 5 de juny de 2019, a les 20.00 hores.  

 

 12.ASPECTES ECONOMICS I TECNICS PER L’ADJUDICACIÓ 

 SERÀ OBJECTE DE NEGOCIACIÓ PER LA PRESTACIÓ D’AQUEST 

 SERVEI LA MILLORA A L’ALÇA EN LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA 

 I ALTRES MILLORES QUE PUGUI OFERTAR EL LICITANT. TAMBÉ 

 ES TINDRÀ EN COMPTE HAVER PRESTAT AQUEST SERVEI AMB 

 EFICIÈNCIA, EN TEMPORADES ANTERIORS EN AQUESTA 

 INSTAL·LACIÓ O D’ALTRES EN MUNICIPIS VEÏNS. 

 

 13. SISTEMA D’ADJUDICACIÓ. 

 S’analitzaran les propostes que opten al servei, i una vegada 

 comprovat que reuneixen els requisits exigits, s’obrirà la fase de 

 negociació, si així es creu oportú, per procedir a determinar la 

 proposta més favorable per la prestació del servei. 

 L’adjudicació del servei es realitzarà per l’Alcalde-President, a partir 

 del dia següent a la finalització del termini per presentar 

 proposicions. Per raons d’urgència, l’Alcalde-President podrà 

 adjudicar directament el servei, donant compte al Plenari de la 

 Corporació Municipal en la propera sessió que es celebri. 
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 14. FIANÇA. 

 La persona o empresa adjudicatària haurà de dipositar una fiança de 

 500 euros abans de l’inici de la prestació del servei. Dita fiança es 

 retornarà un cop hagi finalitzat el servei, sempre i quan s’hagin 

 complert les condicions estipulades en el present plec. 

 

 15. PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE  

 1. El contracte es perfecciona per l'acord d'adjudicació, pel qual el 

 contractista i l'Ajuntament queden obligats al seu compliment, i se'ls 

 apliquen les disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació 

 amb la resolució, la rescissió i la denúncia dels contractes i les 

 responsabilitats en què incorrin amb el seu incompliment.  

 2. L'adjudicació s'ha de notificar al contractista adjudicatari per tal que 

 dintre dels quinze dies hàbils següents al de recepció de la notificació 

 presenti a la Secretaria d'aquest Ajuntament el document que acrediti que 

 s'ha constituït la garantia definitiva.  

 3. El contracte es formalitza mitjançant l'atorgament del document 

 administratiu corresponent, de la qual cosa ha de donar fe el secretari o la 

 secretària de la corporació.  

 

 

16.- MESURES DE LA COVID 

Amb motiu de la pandèmia s’haurà de complir la normativa establerta 

en cada moment per les autoritats sanitàries i adoptar les diverses  

mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania 

i contenir la propagació de la malaltia, a l'empara de la legislació 

sanitària i de protecció civil aplicable. 

 

17CLAUSULA FINAL. 

 Qualsevol situació no prevista en aquest plec de clàusules 

 administratives, serà resolta pels òrgans de la Corporació.  

 

 Ossó de Sió, 5 de maig de 2021  

 L’Alcalde,  

Antoni Gilabert Plens 
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