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BASES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ ANY 2018

1.- Objecte del contracte.-

L’objecte del contracte és la prestació del servei de bar de les piscines municipals 
situades al terme de Sant Vicenç de Torelló i de titularitat municipal. 

2.-Contractació.-

La contractació es durà a terme d’acord amb el que preveu l’art 118 i següents de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3.- Durada i horaris.-

El contracte tindrà una vigència de 16 de juny de 2018 a 3 de setembre de 2018 , amb 
els horaris que s’indiquen en aquestes bases. Durant el temps que estiguin obertes al 
públic les piscines, el bar no podrà tancar cap dia. 

4.- Drets de l’adjudicatari.-

a) A utilitzar les instal·lacions per a l’efectiva realització del servei.

b) A percebre dels usuaris del bar les quantitats que correspongui de la venda o lloguer 
dels productes que s’ofereixin pel servei de bar d’acord amb la llista de preus, de la 
qual l’ajuntament en tindrà una còpia.

c) A utilitzar les terrasses annexes al bar objecte d’aquesta contractació, mentre les 
piscines estiguin obertes. Sempre s’hauran de deixar lliures les zones de pas.

5.- Obligacions de l’adjudicatari.-

5.1. Generals de la contractació:

L’adjudicatari haurà de complir, en tot moment, les obligacions legals, fiscals i de tot  
tipus derivades de la legislació vigent que li corresponguin per l’activitat que presta, 
havent de signar un document de declaració responsable a l’efecte.

5.2. Respecte al funcionament del servei:

a) A prestar el servei de bar, mentre estiguin obertes les piscines municipals, segons el 
següent horari:

juny i setembre: de 10:00 h a 19:30 h.
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juliol i agost: de 10:00 h a 20:00 h.

b) Efectuar la neteja dels lavabos i de la zona verda, així com la neteja diària de les  
instal·lacions  de  la  piscina  que  pugui  utilitzar.  La  brossa  s’haurà  d’anar  a  portar 
diàriament a una de les àrees de suport. La neteja no inclou el vas de la piscina ni  
tractament de l’aigua. Tampoc el  manteniment de la gespa. La neteja dels lavabos 
inclou el cent per cent dels serveis (dutxes, wc, aigüeres, el terra, les parets, els vidres, 
les portes i altres elements que formin part dels serveis), i la neteja dels lavabos caldrà 
disposar  d’un  pla  especial  setmanal  de  neteja  que  contempli  la  periodicitat,  els 
productes de neteja que s’utilitzaran, entenent que al menys 2 vegades al dia caldrà 
fer un repàs de les coses que s’embrutin més.

c)  Tenir  vigent  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  d’acord  amb  l’activitat 
desenvolupada,  en  vigor  mentre  presti  el  servei  de  bar  objecte  de  la  present 
contractació.

d) Prestar el servei amb diligència i amb correcte atenció als usuaris.

e) Donar suport, si és necessari, al servei de salvament i socorrisme de les piscines.

f)  Deixar lliure i  a disposició de l’Ajuntament les instal·lacions, a la fi  del contracte, 
retornant el material en el mateix estat en què s’ha trobat i les instal·lacions netes.

5.3. Respecte al servei de bar i control d’accessos:

a) No utilitzar gots de vidre per a les consumicions.

b) No celebrar actes que no hagin estat autoritzats expressament per l’Ajuntament.

Al  finalitzar  la  jornada,  caldrà  que es  tanqui  el  recinte  destinat  a  aparcament  que 
compta amb una cadena per evitar que els cotxes s’hi aparquin durant les nits.

6.- Causes d’extinció del contracte.-

Seran causa d’extinció  el  transcurs del  temps fixat,  la  resolució  del  contracte o el 
desistiment.

La resolució del contracte la declararà l’Ajuntament, sens perjudici de les sancions que 
es puguin imposar per l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari i, en 
especial,  per  no  mantenir  en  les  degudes  condicions  de  neteja  i  higiene  les 
instal·lacions i les piscines.

El desistiment per part de l’adjudicatari donarà lloc a la pèrdua de la fiança dipositada 
a l’ajuntament.

7.- Termini de presentació d’ofertes.-

Les persones convidades presentaran la seva oferta a les oficines de l’Ajuntament, de 
manera presencial o per via telemàtica (instància genèrica a la web municipal), fins el 
dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores
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8.- Requisits per a la selecció de l’adjudicatari.-

a) Disposar del carnet de manipulador d’aliments.

b) Estar donat d’alta d’autònoms.

c) No estar inhabilitat ni tenir incompatibilitats per contractar amb l’Administració.

d) Trobar-se al corrent del pagament dels tributs davant de l’Agència Tributària i  al 
corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.

e) Aportar experiència en activitats similars 

9.- Valoració d’ofertes i puntuació.-

A  efectes  d’avaluar  els  projectes  amb  la  màxima  objectivitat,  a  continuació 
s’estableixen els següents criteris de valoració del pla d’empresa.

Puntuació màxima 50 punts 

1- Viabilitat tècnica del projecte: 9 punts

2- Viabilitat econòmica i financera del projecte: 9 punts

3- Grau d’innovació i valors afegits aportats: 5 punts

4- Creació de llocs de treball: 2 punts

5- Aplicació de criteris de qualitat i responsabilitat social empresarial: 2 
punts

6- Presentació del projecte. Estructura i continguts del pla d’empresa: 3 
punts

7- Pla i metodologia de la neteja de les instal·lacions: 20 punts

10.- Adjudicació.-

La Junta de Govern Local adjudicarà el servei de bar de les piscines municipals a qui 
presenti  la millor  oferta, valorada en el  seu conjunt,  i  requerirà a l’adjudicatari  que 
aporti  una  garantia  per  import  de  tres-cents  euros  (300,00  €),  la  qual  li  serà 
retornada en finalitzar el  servei,  si  no s’aprecien desperfectes o deficiències en les 
instal·lacions o material inventariat imputables a l’adjudicatari i sempre que aquest hagi 
complert el servei a plena satisfacció de la Junta de Govern Local.

La  fiança  es  presentarà  en  metàl·lic  o  amb xec conformat  per  banc en el  mateix 
moment  de  presentar  la  proposició  formal.  La  Intervenció  Municipal  emetrà  el 
corresponent  rebut,  imprescindible  per  a  poder  ser  tinguda  en  compte  l’oferta 
presentada.
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Abans  d’iniciar  la  prestació,  la  Junta  de  Govern  Local  citarà  l’adjudicatari  per  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

11.  La  Junta  de  Govern  Local  adjudicarà  el  servei  a  qui  presenti  la  millor  oferta, 
valorada segons la taula de puntuacions. Els responsables tècnics del Consorci de 
Promoció econòmica de la Vall del Ges, Orís i Bisaura emetran un informe de valoració 
i puntuació de les ofertes presentades.

12.- Assegurança

RC de 300.000.- €

13.- Materials i productes a aportar
Paper wc, cel·luloses, productes de neteja, bosses d’escombraries i tot el necessari 
per poder portar a terme l’activitat del bar.

14.- Serveis i equipament

A efectes d’executar el projecte, l’adjudicatari comptarà amb el mobiliari, equipament i 
serveis que la pròpia piscina disposa, que bàsicament és electricitat, aigua freda al bar 
i calenta als vestidors.

Sant Vicenç de Torelló, document signat electrònicament al marge

L’alcalde

Èric Sibina Márquez

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
	2018-04-18T18:06:30+0200
	Sant Vicenç de Torelló
	ERIC SIBINA I MARQUEZ
	Lo acepto




