AJUNTAMENT DE JUNEDA

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN
PER L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES
PISCINES MUNICIPALS I LA GESTIÓ I CONTROL DE LA TAQUILLA
D’ENTRADA, TEMPORADA 2011.

1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
Aquest servei s’adjudicarà mitjançant un contracte menor, d’acord amb l’article 122.3, en
relació amb l’art. 95 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
d’acord amb les adjudicacions realitzades d’exercicis anteriors sobre el preu de licitació.

2. CONTINGUT I OBJECTE DE L’ADJUDICACIÓ.
Els serveis objecte de l’adjudicació seran els següents:
a) Explotació del bar de les Piscines Municipals de la temporada estiu 2011.
b) Assumir el control de les taquilles, el control dels abonaments i entrades i la liquidació
setmanal de la recaptació realitzada, destinant una persona durant tot l’horari en que
estigui en funcionament el servei.
c) En relació al bar, l’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament i tindrà permanentment a
disposició del públic, la relació de tarifes aprovades.
d) 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 el servei.
e) Prestar els serveis a tota part interessada que els requereixi, en les condicions
reglamentàries i en les derivades d’aquest plec de condicions.
f) Neteja diària de les instal·lacions del bar, vestidors, serveis (WC), entorn de les piscines,
terrasses i altres indrets, conservant la bona imatge del conjunt del complex, passant els
avisos corresponents al regidor delegat del servei en el cas d’existir alguna incidència.
Aquesta neteja es farà en dues actuacions diferenciades en l’horari, una de més intensa
abans d’obrir el servei i l’altra a mig dia repassant les possibles disfuncions i mancances
de dispositius higiènics.
g) Nomenar una persona de contacte i coordinació del servei així com els telèfons i formes
per mantenir una comunicació continuada que afavoreixi la seva eficàcia.
h) Assumir les despeses de neteja i higiene de les instal·lacions del bar, inclosos productes i
estris de neteja.
i) Gestionar les deixalles aplicant criteris de reciclatge.
j) Exercir per sí l’adjudicació i no cedir-la o traspassar-la a tercers, sense el consentiment de
la Corporació.
k) 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.
L’adjudicatari haurà d’estar donat d’alta de l’activitat de bar.
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l) 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.
m) Col·laborar en el manteniment del civisme, convivència i seguretat en el recinte, i no
permetre l’accés de vehicles a motor, animals domèstics o de companyia.
3. TERMINI I PERIODE DEL CONTRACTE.
El servei a prestar correspondrà a la temporada d’estiu 2011, que començarà el dia 6 de
juny fins el dia 4 de setembre de 2011, tenint en compte les condicions climatològiques i
altres circumstàncies de força major.
Cal tenir en compte que en algunes ocasions s’organitzen actes lúdics, culturals i
esportius fora d’aquest horari, normalment a la nit, i cal donar servei de bar a aquests
esdeveniments populars. L’Ajuntament intentarà donar informació per preveure aquestes
eventualitats.
4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI.
a) Continuïtat, que exigirà la prestació de forma permanent i ininterrompuda des del dia
6 de juny fins el dia 4 de setembre de 2011.
b) Regularitat, que exigirà la prestació de forma normal i puntual i amb els mitjans
personal i materials necessaris.
c) Equitat de les facturacions segons tarifes aprovades per l’Ajuntament.

5. INSTAL.LACIONS.
Per a la prestació del servei, l’Ajuntament facilitarà les instal·lacions, locals i magatzems
necessaris per al bon compliment de l’objecte.
6. CONTRAPRESTACIÓ PEL SERVEI:
L’Ajuntament compensarà a l’adjudicatari per la prestació del servei amb:
• explotació del servei de bar
• compensació econòmica del 7% de la recaptació en taquilla.
7. DRETS DE L’ADJUDICATARI.
L’adjudicatari tindrà els drets següents:
a) Autogestió del bar.
b) 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:
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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.
d) Mantenir, amb el regidor delegat del servei, una reunió com a mínim de caràcter
setmanal, a l’objecte d’efectuar la valoració, en el seu conjunt, de la prestació del servei
objecte de l’adjudicació o d’altres aspectes concrets.
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
Podran presentar proposicions, totes les persones físiques o jurídiques, que tenint plena
capacitat d’obrar, no es trobin incloses en cap de les prohibicions de contractar
assenyalades a l’article 49 de la Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions
concordants.
Els interessats en concorrer a la licitació hauran de dipositar una fiança de 500 € que serà
retornada al final de temporada.

11. PROPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
1. Document Nacional d’Identitat o bé C.I.F. si es persona jurídica (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 de no tenir contret cap deute contret amb l’Ajuntament de Juneda i estar al
corrent de les altres obligacions tributàries
4. Compromís de donar-se d’alta de l’activitat.
5. Presentació de propostes: S’admetran les propostes presentades a l’Ajuntament fins al
dia 5 de maig de 2011, a les 13:00 hores. Les propostes es presentaran segons model
annex al plec de clàusules.
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12. TIPUS DE LICITACIÓ
El preu del tipus de licitació és de 0 €, el qual es podrà millorar a l’alça.
13. VALORACIÓ DE PROPOSTES
Per a l’adjudicació del servei es tindran en compte els següent criteris:
•
•
•
•

Millores del servei a prestar
Personal disponible per a la prestació del servei
Oferta econòmica
Altres propostes complementaries del servei

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts

14. SISTEMA D’ADJUDICACIÓ.
La regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat analitzarà les propostes que opten al servei, i
una vegada comprovat que reuneixen els requisits exigits, es procedirà a determinar la
proposta més favorable per la prestació del servei.
L’adjudicació del servei es realitzarà per l’Alcalde-President, prèvia proposta de la
regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat, a partir de la finalització del termini per presentar
proposicions. Per raons d’urgència, l’Alcalde-President podrà adjudicar directament el
servei.
CLAUSULA FINAL.
Qualsevol situació no prevista en aquest plec de clàusules administratives, serà resolta
pels òrgans competents de la Corporació.
Juneda, 18 d’abril de 2011.
L’Alcalde
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Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:

.

DECLARO,
-Que accepto en la seva totalitat el plec de condicions econòmico administratives que
regeixen el servei d’explotació del bar de les piscines municipals i la gestió i control de la
taquilla d’entrada a les esmentades instal·lacions, per la temporada 2011.
-Que tinc plena capacitat d’obrar, i no em trobo inclòs en cap dels supòsits de
prohibicions de contractar assenyalades a l’art. 49 i ss. de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
- Que estic al corrent de les obligacions tributàries i no tinc cap deute pendent amb
l’Ajuntament de Juneda.
-Que la meva proposta és la següent:
•

Millores del servei a prestar:

•

Personal disponible:

•

Oferta econòmica:

•

Altres propostes complementàries del servei:

Juneda,

de

de 2011
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