Ajuntament de

L'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT
OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, DE LA EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte d’aquest plec la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic
destinat a l’explotació del Bar de la Piscina Municipal.
La prestació del servei s’ubica en el bar de la piscina municipal, inclosos els lavabos i vestidors
de la piscina.
Les superfícies destinades a bar i la resta del recinte no són d’ús exclusiu i permanent de
l’adjudicatari, tal com es preveu en aquest plec.
La concessió inclourà els serveis següents:
- Neteja i manteniment diari de les dependències del recinte del bar, així com la dels vestidors
i lavabos de la piscina.
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
La necessitat que es pretén satisfer amb aquest contracte és l’obtenció d’una rendibilitat
econòmica amb l’ocupació d’un espai municipal disponible. Altrament, s’afavoreix que la
piscina municipal compti amb un bar que doni servei als usuaris del conjunt de les
instalꞏlacions, com a centre de reunió i convivència entre els veïns del municipi.
3. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Es tracta d’una concessió administrativa de l’ús privatiu sobre un bé de domini públic, d’acord
amb el que estableixen els articles 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 59 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals,
segons els quals l’ús privatiu inherent a l’afectació els béns demanials i el que comporta la
transformació o modificació del domini públic resta subjecte a concessió administrativa.
D’acord amb l’article 60 del referit Decret 336/1988, les concessions s’han d’adjudicar
mitjançant concurs d’acord amb aquest Decret i amb la normativa reguladora de la contractació
dels ens locals, és a dir, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En aquest sentit, l’article 93.1
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, que
determina que l’atorgament de les concessions sobre els béns de domini públic s’efectuarà en
règim de concurrència.
Aquest plec de clàusules constitueix la Llei del contracte. En tot el no previst en els plecs
regiran les següents normes:
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
- Per les disposicions que siguin d’aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
- Per les disposicions que siguin d’aplicació del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. - Per les disposicions que siguin
d’aplicació del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP).
- Pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals (RPEL), segons el qual l’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns demanials i el que
comporta la transformació o modificació del domini públic resta subjecta a concessió
administrativa.
Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
L’adjudicació de la concessió implica, per part del concessionari, la seva expressa submissió
a aquest plec de clàusules i a les esmentades disposicions legals i reglamentàries.
La concessió objecte d’aquest plec s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en aquest plec i en el
de prescripcions tècniques particulars. El desconeixement dels termes del contracte, dels
documents annexos que en formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per
l’Ajuntament, que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista
de l’obligació del seu compliment.
4. TERMINI DE LA CONCESSIÓ
La duració del contracte de concessió de l‘explotació del servei de Bar de la Piscina de
l’Espluga de Francolí serà de dos anys, amb la possibilitat de 2 prorrogues com a màxim d’un
any cada una d’elles
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El Servei s'haurà de prestar obligatòriament cada dia de la setmana durant l'horari d'obertura
de la piscina. Potestativament, i sempre que no hi hagi situacions extraordinàries que ho
desaconsellin i fins i tot ho prohibeixin, el servei es podrà prestar entre el dissabte anterior al
diumenge de Rams i el diumenge posterior al dia 12 d'octubre i sempre que es pugui prestar,
d’acord amb la durada de la concessió, una temporada completa.
L'horari potestatiu d'obertura del servei es podrà iniciar a les 9 del matí i es pot prolongar fins
l'hora de tancament establerta pels bars del municipi.
4. RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ
4.1 Cànon
El contractista explotarà el servei de bar al seu propi risc i ventura, d’acord amb la modalitat
de concessió.
El concessionari està obligat a satisfer a l’Ajuntament el cànon per temporada que resulti de
l’adjudicació, essent el cànon mínim de sortida de 5.000 € per temporada.
El cànon està subjecte a IVA i per tan al preu final resultant de l’adjudicació caldrà afegir-hi el
21%
El cànon s’ha de liquidar abans del 30 de setembre de cada període anual i segons la liquidació
estesa per la tresoreria municipal.
4.2 Valor estimat de la concessió
El valor estimat de la concessió, incloent les possibles pròrrogues és de 20.000 euros (IVA
exclòs), amb el següent detall:
Preu del contracte (2 anys).................................... 10.000 euros
Import de les possibles pròrrogues (2 anys).......... 10.000 euros
5. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
que remet a la normativa de contractació, la concessió s’adjudicarà pel procediment obert,
tramitació urgent, i amb aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 119, 145 i 156 a 158 de la LCSP.
6. ACREDITACIÓ DE L’APTITUD PER A CONTRACTAR.
Poden participar en la licitació les persones, jurídiques o naturals, espanyoles o estrangeres,
que tinguin capacitat d’obrar, no es trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar
previstes a l’article 65 de la LCSP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional, d’acord amb el capítol II de la Llei esmentada.
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7. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Per a la licitació del contracte actual, no s’exigeix la presentació d‘ofertes utilitzant mitjans
electrònics a causa de la manca de l’equipament electrònic necessari per poder garantir
l’eficàcia en el funcionament del procediment informàtic.
Les ofertes es presentaran en el termini de tretze dies naturals comptats des de la data de
publicació de l’anunci al perfil del contractant, al registre de l’Ajuntament de l’espluga de
Francolí (Plaça de la Vila,1, 43440 l’Espluga de Francolí) en horari d’oficina, de dilluns a
divendres de 8:00h a 14:30 h. Si el darrer dia del termini fos inhàbil s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
Les proposicions també es podran presentar per correu postal dins el termini màxim de
presentació d’ofertes i en qualsevol dels llocs establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta,
mitjançant fax, telegrama, o correu electrònic, com a màxim el darrer dia de presentació
d’ofertes de conformitat amb el que disposa l’article 80.4 del RGLCAP.
En la comunicació hauran de consignar el número de l’expedient, títol complert de l’objecte del
contracte i nom de licitador.
Sense la concurrència d’aquests requisits, no serà admesa la proposta si es rebuda per l’òrgan
de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini assenyalat en l’anunci de
licitació. En tot cas, transcorreguts 5 dies següents a la data establerta sense que s’hagi rebut
la documentació, aquesta no serà admesa.
El licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta
d’unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurés en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada pel licitador d’aquest plec
de clàusules particulars.
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel
licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què hi constaran la
denominació del sobre i la llegenda
“Proposició per prendre part en el procediment obert per a concessió de l’explotació del
servei de Bar de la Piscina Municipal de l’Espluga de Francolí”.
La denominació dels sobres és la següent:
- Sobre A: Documentació administrativa
- Sobre B: Proposició econòmica.
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Els documents a incloure en cada sobre han d’ésser originals o còpies compulsades, d’acord
amb la legislació vigent.
Dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents, així com una relació numerada dels
mateixos.
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris individuals, còpia
autèntica del DNI; les persones jurídiques, l’escriptura o els documents en els quals consti la
constitució de l’entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de
la Unió Europea, s’acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la
legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o
un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions
comunitàries d’aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de
la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en
l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.
2. Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no estigui signada pels
licitador, s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor de la persona o persones que subscriguin
la proposició juntament amb una còpia autèntica del document nacional d’identitat de
l’apoderat o els apoderats.
3. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE). En els casos
en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, hauran d’aportar, a més a
més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a representant de
la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació
que correspon a cadascun d’ells en la UTE.
4. Document constitutiu de la garantia provisional o resguard acreditatiu de la seva constitució.
5. Declaració expressa i responsable que l’empresa està al corrent dels pagaments de les
quotes de la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries. (Annex I) En el cas que
sigui proposat com a adjudicatari, ho haurà d’acreditar documentalment o autoritzar a
l'administració per que pugui demanar-ho directament.
6. Declaració jurada de que l’empresa no es troba compresa en cap de les prohibicions per
contractar previstes a l’article 65 de la LCSP. (Annex II)
7. Acreditació de la solvència: Per a la celebració d’aquest contracte, l’empresari haurà de
reunir els següents requisits de solvència, la solvència econòmica i financera i la solvència
tècnica i professional, d’acord amb l’article 87 de la LCSP.
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Aquests requisits s’hauran d’acreditar, a criteri de l’òrgan de contractació, tenint en compte
l’objecte del contracte, del seu import i de les seves característiques pels mitjans següents:
-Solvència financera
S’acreditarà mitjançant informe positiu d’institucions financeres.
- Solvència tècnica i professional
Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que ha d’acreditar amb els mitjans
que s’indiquen a continuació, a més dels que el licitador consideri oportuns:
Relació de les persones que desenvoluparan el servei indicant les principals circumstàncies
personals de cada un d’ells (experiència, capacitat, dedicació, estudis, etc.)
8. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres: Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya, hauran de presentar una
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
9. Domicili. Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili, una adreça de correu electrònic
i un número de telèfon mòbil per a la pràctica de notificacions.
SOBRE B: PROPOSICIÓ ECONÓMICA
Es presentarà conforme al model següent:
 Proposició que s’ajustarà al model que s’adjunta com Annex III d’aquest plec
 Documentació, que permeti valorar els criteris de millora. (Annex IV)
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
- Millor oferta econòmica del cànon (80 punts).
Els punts a concedir de la valoració econòmica s’establiran mitjançant la formula següent: ((x
= (import oferta a valorar / import de la major oferta) x 80)).
- Millores (20 punts).
Subministrament, sense cost per l’ajuntament, dels àpats de migdia els cap de setmana
(dissabte i diumenge) i festius, pels socorristes i taquillers que estiguin de servei. Caldrà indicar
el nombre màxim d’àpats que s’oferiran amb un màxim de 60 àpats. Aquests àpats constaran
com a mínim de primer, segon i postres. (En el cas d’oferir-ne més es considerarà la xifra
màxima permesa)
Els punts a concedir per aquesta millora s’establiran mitjançant la formula següent: ((x =
(nombre ofert / import de la major oferta) x 20)).
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9. MESA DE CONTRACTACIÓ.
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en l’article 326 de la LCSP, estarà presidida
per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i formaran part d’ella, com a
vocals, el Secretari, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic, i l’interventor, així com aquells altres que es designin per l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membre electes de la mateixa, sense que el seu número sigui inferior a tres.
Actuarà com a Secretari un funcionari o personal laboral de la Corporació. En compliment del
establert a la D.A. 2a.7. de la LCSP, els membres electes, que si escau, formin part de la mesa
no podran suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta.
La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents:
Sra. Aida Morgades Agüera, regidora d’esports, que actuarà com Presidenta de la Mesa.
(suplent la regidora Laura Ruiz de Porras Roselló ).
Sra. Ester Borrull Hernández, Secretaria-Interventora Acc. de la Corporació, o la persona que
ocupi aquesta plaça en el moment de constitució de la Mesa (suplent Sra. Anna Pardo Cendra)
Sr. Reyes Gómez Candela, tècnic municipal.(suplent Sra. Ester Borrull Hernández)
Actuarà com a Secretària de la Mesa la Sra. Ester Borrull Hernández, funcionària de
l’Ajuntament, o persona que legalment la substitueixi.
10. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ.
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la LCSP, ostenta les següents
prerrogatives:
- interpretació del contracte
- resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment
- modificació del contracte per raons d’interès públic.
- acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.
A més ostentarà les potestats següents:
- rescatar la concessió abans del seu venciment si ho justifiquen circumstàncies d’interès
públic. Llevat que el rescat sigui motivat pel dol o culpa del concessionari, és procedent el
rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis.
- No respondre, en cap cas, de la falta de pagament del concessionari als seus proveïdors.
- Controlar de forma permanent la prestació de servei, pel la qual cosa, podrà inspeccionar, en
tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant.
- Dictar les ordres i les instruccions per al correcte funcionament del contracte, i per mantenir
o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions pertinents.
Si per circumstàncies no previstes en el plec de clàusules fos necessari tancar el local per
atendre reparacions no imputables a l’adjudicatari, aquest no serà compensat ni indemnitzat i
solament es reduirà el cànon en la part proporcional que li correspongui.
11. OBERTURA DE PROPOSICONS
La Mesa de Contractació, en reunió interna i un cop finalitzat el termini de presentació de les
proposicions, procedirà a l'obertura dels Sobres «1» i qualificarà la documentació
administrativa continguda en aquests.
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Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè el licitador
corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació presentada.
Estudiada la documentació del sobre “1”, la Mesa de contractació es reunirà novament, el dia,
lloc i hora indicats als licitadors admesos, la qual cosa es comunicarà mitjançant correu
electrònic, als efectes de procedir a l'obertura dels sobres «2».
El sobre «2» s'obrirà en acte públic en la data que s'assenyali mitjançant publicació en el perfil
del contractant . La Mesa procedirà a l’obertura de les propostes admeses, que contenen la
proposta econòmica i les propostes tècniques. La Mesa avaluarà les proposicions mitjançant
els criteris de valoració que es recullen en la base 8ena. del present Plec, i formularà la
proposta que estimi pertinent a l’òrgan de contractació. La Mesa de Contractació podrà
solꞏlicitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri necessaris que
tinguin relació amb l’objecte del contracte.
12. GARANTIES
D’acord amb l’article 106 de la LCSP, es considera necessari el dipòsit d’una garantia
provisional que respongui del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte, per
un import de 600 € (SIS-CENTS EUROS) equivalent al 3% del pressupost del contracte exclòs
l’IVA (calculant el pressupost del contracte del preu del cànon inicial més el del preu del cànon
anual amb previsió de totes les possibles pròrrogues, sense incloure l’IVA).
Així mateix, el licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia
definitiva equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació del contracte (incloses les pròrrogues),
sense incloure l’IVA, d’acord amb els articles 106 i 107 de la LCSP.
La garantia s’ha de prestar en qualsevol de les formes previstes a la Llei de Contractes del
Sector Públic. Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i transcorregut sis mesos des de la data de terminació
del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no
imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancelꞏlació
una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
13. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de l’adjudicació,
haurà de constituir la garantia definitiva i presentar els documents que li siguin requerits en els
termes previstos en la documentació contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats
acreditatius d’estar al corrent del compliment de les serves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, si escau, dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del
dit requeriment, llevat que els dits documents constin ja presentats, i siguin vigents, o s’hagi
autoritzat aquest ajuntament per obtenir de forma directa la seva acreditació.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. En
tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzarlo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini
màxim de 5 dies, a comptar des del següent al de la recepció del dit requeriment. La
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formalització no es produirà després del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació
de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
14. OBLIGACIONS
a) Obligacions del concessionari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions especifiques del contractista les següents:
1. Prestar el servei de bar al seu propi risc i ventura, sense cap interrupció del servei que superi
les 24 hores, salvades les causes de força major.
2. Tenir bon tracte amb els usuaris del local i contribuir a la creació d’un ambient agradable per
a la gent que acudeixi al bar de la Piscina Municipal.
3. Complir la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció en matèria de substàncies que poden
generar dependència.
4. Ser responsable de l’exercici del dret d’admissió que estableixi el Decret 200/1999, de 27
de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen
espectacles i activitats recreatives. El concessionari haurà de complir totes les prescripcions
establertes en l’esmentat Decret.
5. Vetllar per la bona convivència dins de l’establiment i en el seu entorn immediat i donar avís
als vigilants municipals de l’Espluga de Francolí de les alteracions de l’ordre que causi la
clientela, tant dins com a l’entorn immediat del local.
6. Preservar i complir les normes d’higiene en totes les fases del procés de distribució dels
productes que oferirà, des de la compra fins al servei final, en especial les recollides als Reials
Decrets 2207/1995 i 3484/2000, així com a qualsevol altre aplicable per raó de la matèria.
7. Els concessionari serà l’únic responsable en tots els ordres, cas de produir-se qualsevol
tipus d’intoxicació degut a l’incompliment d’aquest apartat, de forma que s’entendrà que allibera
de tota responsabilitat per aquesta causa a l’Ajuntament.
8. El manteniment ordinari del recinte del Bar de la Piscina. Aniran al seu càrrec les despeses
pròpies del funcionament del servei, així com la maquinària, equipament i consumibles
necessaris.
9. Tenir contractada durant tot el temps que duri efectivament aquesta concessió, una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros.
10. Dur a terme, a càrrec seu, les petites reparacions dels béns municipals objecte d’aquesta
concessió, que siguin necessàries per causa del seu ús ordinari. També les reparacions o
reposicions d’aquests béns que siguin necessàries per la causa d’un ús impropi o abusiu.
L’Ajuntament es reserva, amb aquest fi, les facultats inspectores inherents a la constatació del
funcionament normal i correcte del servei.
11. Donar compte amb la màxima diligència, en la resta de casos, de les avaries que es
poguessin produir a l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, a fi de què aquest en pugui ordenar
la reparació o reposició, segons s’escaigui.
13. Facilitar el desenvolupament de les activitats que l’Ajuntament dugui a terme a la Piscina
Municipal.
14. Respondre dels danys i perjudicis que l’explotació del servei pugui causar als interessos
municipals i a terceres persones, la qual li serà exigida amb càrrec preferent a la garantia
definitiva, si aquesta fos suficient, o pel procediment administratiu que correspongui.
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15. Fer-se càrrec de la neteja diària de tot el recinte del bar de la piscina així com dels vestidors
i lavabos,de la piscina. La neteja dels lavabos i vestidors s’haurà de fer amb la freqüència
necessària per tal que estiguin en perfecte estat d’higiene i manteniment. Caldrà disposar d’un
Pla de neteja i desinfecció, d’acord amb la normativa vigent i d’un control de l’horari de les
freqüències de la seva neteja. També caldrà tenir a disposició de qualsevol inspecció les fitxes
tècniques dels productes de neteja emprats.
16. Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les
condicions establertes en el present plec.
17. Pagar el cànon de la concessió en la forma estipulada.
18. Els àpats dels treballadors de la piscina (socorristes i taquillers) s’hauran de servei en el
l’horari que es fixi per part de l’Ajuntament.
19. Suportar les obres que siguin necessàries i no es puguin ajornar raonablement fins al
període d’inactivitat del servei.
20. El concessionari no podrà realitzar millores en les instalꞏlacions si no és amb permís exprés
de l’Ajuntament.
21. El concessionari no podrà realitzar cap activitat extraordinària (festes musicals, sopars
populars, etc....), si no és amb permís exprés de l’Ajuntament.
22. Durant qualsevol activitat organitzada per l’Ajuntament que coincideixi amb l’horari
d’obertura del bar, l’adjudicatari haurà de tenir el bar en funcionament.
23. La despesa de llum, aigua i subministraments de serveis aniran a càrrec de l’adjudicatari.
24. L'adjudicatari, a més esta obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, de
totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.
25. Així mateix, l’adjudicatari haurà de vetllar per l’estricte compliment de la normativa
antitabac, en concret la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el
tabaquisme i reguladora de la venda, el consum i la publicitat dels productes del tabac i les
normes que la desenvolupin i/o modifiquin.
26. L’adjudicatari haurà de complir la normativa municipal en matèria de recollida selectiva.
27. El concessionari està obligat a complir l’Ordenança de Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, especialment els articles 19 de consum de begudes
alcohòliques, el 20 de consum de drogues en espais públics i el 25 sobre utilització d’aparells
sonors.
28. El concessionari no podrà fomentar ni fer espectacles de contingut masclista, homofòbics,
bifòbics, lgtbifòcs i racistes.
b) Obligacions del concessionari respecte al seu personal.
1. L’adjudicatari estarà obligat a atendre el servei amb el suficient nombre de persones per a
la seva correcta explotació. En el cas de malaltia de l’adjudicatari, aquest ha de garantir, en tot
moment, el servei amb personal propi i al seu càrrec.
2. Serà exclusivament a compte del concessionari la contractació del personal necessari per
cobrir les necessitats del servei, estant obligat a:
a) A utilitzar alguna de les fórmules previstes en la legislació social vigent, que permeti la
resolució automàtica de la relació laboral a l’extinció de la concessió, per qualsevol de les
clàusules previstes en el plec de condicions i en la legislació contractual administrativa, i a
consentir que la garantia definitiva que constituirà, cobreixi també la indemnitat de l’Ajuntament
per aquesta causa, si no ho hagués fet.
b) A què en cas de resolució o extinció normal del contracte concessional, no pugui ser
d’aplicació la successió empresarial a favor de l’Ajuntament, respecte dels treballadors adscrits
a la concessió.
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En cap cas ni circumstància, la relació administrativa entre l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí i l’adjudicatari i/o plantilla laboral d’aquest suposarà una relació laboral o funcionarial.

c) Obligacions de l’Ajuntament.
1. Permetre-li l’ús i gaudi de l’espai públic on s’ubica el Bar de la Piscina i de tots els seus usos,
annexos i pertinences, per a les finalitats que s’exposen, dins dels períodes de funcionament
del servei i mentre subsisteixi la concessió, sigui durant el seu termini inicial o sigui durant les
seves prorrogues.
2. Informar prèviament a l’adjudicatari, dels actes que es volen programar a l'espai cedit llevat
que per causes d’urgència ho impedeixin, fent constar el tipus d’acte, previsió del públic i servei
de bar que es requerirà.
3. A donar resposta raonada a les peticions que presenti, en deguda forma, d’autorització per
variar el tipus de servei que s’ofereix, realització d’obres, etc.
4. Fer-se càrrec de les grans reparacions o reposicions que no tinguin per causa un ús impropi
o abusiu dels béns a reparar o substituir.
15. DRETS DEL CONCESSIONARI.
El concessionari tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, i en particular:
1. A l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de l’ús privatiu dels béns objecte de la concessió
amb les limitacions que queden establertes, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
2. A utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei, disposar del local i la seva
infraestructura, en les condicions establertes.
16. REVERSIÓ
Quan acabi el termini contractual el servei revertirà a l’Ajuntament, havent d’entregar el
contractista les instalꞏlacions a què estigui obligat d’acord amb el contracte i en l’estat de
conservació i funcionament adequats. Així mateix revertirà a l’ajuntament, sense cap cost,
aquelles millores voluntàries que l’adjudicatari hagi realitzat en el local objecte de la concessió.
17. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista està obligat a organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció a les
característiques establertes en el contracte i dins dels terminis assenyalats en el mateix. En tot
cas, l’Ajuntament conservarà els poders de policia necessaris per assegurar el bon
funcionament dels serveis de que es tracti.
18. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MANTENIMENT DE L’EQUILIBRI
ECONÒMIC
L’Administració podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei
contractat. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l’administració haurà
de compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic del contracte.
No procedirà compensació, en el cas de que els acords que dicti l’administració respecte el
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desenvolupament del servei no tinguin transcendència econòmica. Aquestes modificacions
s’hauran de formalitzar d’acord amb l’establert a l’article 203 i següents de la LCSP.

19. INFRACCIONS I SANCIONS
El concessionari està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al que s’estableix en
el present plec.
En el supòsit que l’adjudicatari incompleixi el que s’estableix en aquest plec, s’incoarà un
expedient sancionador d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, el qual és d’aplicació supletòria pels
ens locals, en defecte de procediments sancionador específics, i la restant normativa
d’aplicació en matèria sancionadora o la normativa vigent que la substitueixi.
En el supòsit de faltes lleus, caldrà només un Decret d’alcaldia, sense necessitat d’iniciar un
procediment sancionador.
Les infraccions podran ser lleus, greus i molt greus.
Tindran la consideració d’infraccions molt greus aquells incompliments que ocasionin una
pertorbació important del servei i, en especial:
a) L’abandonament del servei sense causa justificada.
b) La interrupció del servei per un termini superior a 48 hores.
c) Les ofenses verbals i físiques o el tractament vexatori greu a l’usuari.
d) Incomplir les directrius que es reserva l’Ajuntament en el compliment del servei o impedir
que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.
e) La manca de pagament del cànon per la concessió per l’explotació del servei.
f) L’incompliment per part del concessionari de les seves obligacions derivades de la normativa
aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
g) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de la prestació del servei.
h) L’incompliment de les obligacions relatives a l’higiene del recinte.
i) L’incompliment de la normativa antitabac.
Tindran la consideració d’infraccions greus:
a) La interrupció del servei per un termini superior a 24 hores i inferior a 48 hores.
b) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
c) El tractament vexatori a l’usuari, exceptuant que aquest tractament reunís les
característiques per a classificar-lo com a molt greu.
d) En general, l’incompliment greu dels deures i de les obligacions amb l’usuari i l’Ajuntament,
així com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de prestació del servei.
Tindran la consideració d’infraccions lleus qualsevol incompliment de les obligacions
contractuals establertes en aquest plec de clàusules que no causin un detriment important i
que no siguin considerades com a greus o molt greus.
Les sancions per les infraccions molt greus, greus i lleus seran les següents:
- Per infraccions molt greus: fins a 3.000 €
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- Per infraccions greus: fins a 1.500 €
- Per infraccions lleus: fins a 750 €
La graduació de les sancions ve determinada pels criteris següents:
- L’existència d’intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats
- La reincidència per comissió en el termini d’un anys de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
El contractista serà l’únic responsable davant els usuaris pels danys i perjudicis derivats directa
o indirectament de la gestió i funcionament dels serveis, quedant exclosa la responsabilitat de
l’Ajuntament.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquest contracte correspondrà
a l’alcalde o al regidor o òrgan que tingui expressament delegada aquesta matèria.
20. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes en aquest plec de clàusules i les
establertes a la LCSP.
21. RÈGIM DE RECURSOS
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, el règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L’Espluga de Francolí, 16 de març de 2020
L’Alcalde,
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ANNEX I
DECLARACIÓ EXPRESSA I RESPONSABLE QUE L’EMPRESA ESTÀ AL CORRENT DELS
PAGAMENTS DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE LES SEVES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES.
En/Na ................................................., amb DNI núm. ......................, amb domicili a efectes de
notificacions a ............................. al C/ ....................................... en nom propi, o com a
representant

de

l’empresa

.................................................,

amb

domicili

a

......................................, i codi d’identificació fiscal núm. ............................ Correu electrònic
.......................................... i telèfon mòbil .........................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com no tenir cap
deute amb l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Que en el cas de resultar adjudicatari ____ autoritzo expressament a l'Ajuntament de l'Espluga
de Francolí a obtenir directament els certificats que així ho acreditin. (En el cas de no autoritzarho poseu-hi un NO en l'espai reservat a l'efecte)
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en l’expedient de
contractació de l’Excm. Ajuntament de l'Espluga de Francolí, firmo la present declaració, sota
la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
a ................................... d ....... d’ ....................
(segell)
signat:
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ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER
CONTRACTAR.
En/Na ................................................., amb DNI núm. ......................, amb domicili a efectes de
notificacions a ............................. al C/ ....................................... en nom propi, o com a
representant

de

l’empresa

......................................,

i

.................................................,
NIF

núm.

............................

amb

domicili

Correu

a

electrònic

.......................................... i telèfon mòbil .........................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no hi forma part cap persona
que estigui incursa en una prohibició per contractar de les recollides en l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contrates del Sector Públic per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per contractar amb les corporacions locals.
Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
l’obertura, la instalꞏlació i el funcionament legal de l’empresa.
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en l’expedient de
contractació de l’Excm. Ajuntament de l'Espluga de Francolí, firmo la present declaració, sota
la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa,
a ................................... d ....... d’ ....................
(segell)
signat:
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ANNEX III

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na ................................................., amb DNI núm. ......................, amb domicili a efectes de
notificacions a ............................. al C/ ....................................... en nom propi, o com a
representant

de

l’empresa

......................................,

i

.................................................,
NIF

núm.

............................

amb

domicili

Correu

a

electrònic

.......................................... i telèfon mòbil .........................................

assabentat/da de l’anunci del concurs per procediment obert convocat per l’adjudicació del
servei titulat “CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT A LA
PISCINA MUNICIPAL" es compromet i obliga a portar-lo a terme d’acord amb l’esmentat plec
que

declara

conèixer,

i

s'obliga

a

satisfer

el

___________________________________________________________

cànon
euros

de
per

temporada (en xifres i lletres)

a ................................... d ....... d’ ....................
(segell)
signat:
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ANNEX IV

MODEL DE MILLORES PROPOSADES QUE ESTIGUI DISPOSAT A ASSUMIR EL
LICITADOR
En/Na ................................................., amb DNI núm. ......................, amb domicili a efectes de
notificacions a ............................. al C/ ....................................... en nom propi, o com a
representant

de

l’empresa

......................................,

i

.................................................,
NIF

núm.

............................

amb

domicili

Correu

a

electrònic

.......................................... i telèfon mòbil .........................................
assabentat/da de l’anunci del concurs per procediment obert convocat per l’adjudicació del
servei titulat “CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR SITUAT A LA
PISCINA MUNICIPAL" i coneixent el contingut del Plec de clàusules que el regeix, em
comprometo a subministrar, sense cost per l’ajuntament, (*)_____________ àpats de migdia,
els cap de setmana (dissabte i diumenge) i festius, pels socorristes i taquillers que estiguin de
servei.
(*) indicar el nombre d’àpats que s’ofereix, entre cap com a mínim i seixanta com a màxim

a ................................... d ....... d’ ....................
(segell)
signat:

Plaça de la Vila, 1
977870227
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
NIF: P4305500-C

C.e: espluga@esplugadefrancoli.cat
Web: www.esplugadefrancoli.cat

Telèfon:
Fax :

977871100

