AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA D’ÀNEU
Av. Vall d’Àneu, 8
25597 LA GUINGUETA D’ÀNEU
Tel: 973626067 – Fax: 973626711
E-mail: ajuntament@guingueta.ddl.net - Web: http://guingueta.ddl.net/

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS
Expedient: 42-01 02 004 5/2019
Procediment : OBERT
Tramitació : ordinari
Forma: Diversos criteris d'adjudicació
Descripció: CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ
DE LA PISCINA D’ESCALÓ, I EL BAR DE LA PISCINA.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA
D’ESCALÓ, I EL BAR DE LA PISCINA.
1. Objecte
El contracte de concessió de serveis té per objecte la gestió i l’explotació dels servei de la
piscina d’Escaló i bar situats a Escaló.
2. Naturalesa i regim jurídic
La naturalesa del contracte que vincula el concessionari amb l'Ajuntament és la de
concessió de serveis prevista a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
La concessió de serveis s'enquadra legalment en els articles 243 i següents del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Constitueix la llei del contracte de concessió de serveis les clàusules d’aquest plec i tot allò
que li sigui aplicable, atesa la seva naturalesa.
Si no hi ha dret administratiu aplicable, es tindrà en compte el dret privat.

3. Finançament
La concessió s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat
civil, fiscal i laboral que es derivi de l'activitat objecte de la concessió. La contraprestació
està constituïda pel dret del concessionari a explotar els serveis objecte del contracte.
4. Durada de la concessió
La concessió s’atorga una temporada d’obertura de la instal·lació (des del dia 1 de juliol
fins al dia 31 d’agost) i es podrá prorrogar per una altra temporada.
5. Conservació
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals, annexes i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del
mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
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La conservació i el manteniment de les construccions i les instal·lacions objecte de
concessió, així com el manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja,
higiene i vigilància, són a càrrec del concessionari per tot el temps que duri la concessió.
6. Reversió
Els béns, objecte de la concessió, revertiran a l’Ajuntament al finalitzar la concessió en
perfecte estat de conservació i funcionament, i lliures de càrregues i gravàmens, sense que
tingui dret a cap tipus d’indemnització. A aquest efecte, abans de finalitzar el termini de la
concessió, els Serveis Tècnics Municipals inspeccionaran l’estat en què es troben els béns
objecte de concessió.
S’adjuntarà al contracte informe dels serveis tècnics municipals sobre l’estat actual de les
instal·lacions objecte de la concessió.
Les obres i instal·lacions incorporades de forma permanent, efectuades pel concessionari
amb l’autorització de l’ajuntament, revertiran en favor de l’Ajuntament al finalitzar la
concessió sense que tingui dret a cap tipus d’indemnització.
7. Drets del concessionari.
El concessionari tindrà els drets reconeguts en l’ordenament jurídic, i en particular els
següents:
1) Percebre dels usuaris el 100% de l’import de cada entrada al recinte de la piscina
d’Escaló.
2) Percebre com a retribució econòmica per la prestació del servei de bar, els preus dels
productes directament dels usuaris. L’adjudicatari mantindrà el llistat dels preus de tots els
productes, sempre visibles pel usuaris.
9. Deures i obligacions del concessionari
El concessionari estarà obligat a complir les següents obligacions, a més a més de les
generals de l’article 235 del D. 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis de les entitats locals:
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1) Realitzar la gestió i l’explotació del bar i la piscina d’Escaló al seu risc i ventura.
El concessionari té el caràcter d’empresari i va al seu càrrec el compliment de les
obligacions legals d’acord amb la legislació fiscal i social vigent. L’Ajuntament no és en
cap cas responsable de la falta de pagament del concessionari als proveïdors, ni dels
deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el Bar i a les instal·lacions objecte de
concessió.
2) Prestar els serveis amb la continuïtat i la regularitat acordada per l’ajuntament i que
consta assenyalada en l’apartat següent, sense altres interrupcions que les que es produirien
si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
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El període mínim d’obertura al públic de la piscina d’Escaló i el bar de la piscina d’Escaló,
serà el comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost.
. L’horari d’obertura de la piscina d’Escaló i el bar annex: Tots el dies de la setmana i com
a mínim en horari de 11:30 a 19:00 hores ininterrompudament.
Aquestes dates podran ser modificades per resolució de l’alcaldia.
El concessionari podrà tenir el bar obert fora de l’horari habitual però com a màxim haurà
de finalitzar a les 21 hores.
Es tindrà en compte la prohibició de consum de begudes alcohòliques als menors.
Atès que aquesta piscina té una superficie inferior a 200 m2 de làmina d’aigua no és
obligatòria la presencia de personal de salvament i socorrisme.
No ostant això hi ha d’haver una personal encarregada de la vigilancia dels banyistes i de
la supervisió del compliment de les normes de règim intern. Aquesta persona ha de tenir
habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i ha d’estar en possessió de la titulació de
grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives o del diploma de monitor de
lleure infantil i juvenil o be acreditar la superació dels programes d’atenció sanitària
inmediata de nivel 1 o 2 a què fa refeència el Decret 225/1996, de 12 de juny per al qual es
regula la formació de l’atenció sanitària inmediata.
DURANT TOT L’HORARI D’OBERTURA DELS SERVEIS DE PISCINA D’ESCALÓ
I EL BAR ANNEX S’HAURÀ DE DISPOSAR OBLIGATORIAMENT DEL SERVEI
PRESENCIAL DE VIGILÀNCIA DELS BANYISTES D’ACORD AMB LES
TITULACIONS ESMENTADES I SE N’HAURA DE DEIXAR CONSTÀNCIA
DOCUMENTAL A L’AJUNTAMENT.
També serà obligació del concessionari tenir exposat de forma visible el llistat dels preus
de les entrades per accedir al recinte de la piscina.
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No podrà aplicar a les entrades de les instal·lacions un preu superior als assenyalats en
l’ordenança fiscal vigent aprovada per l’ajuntament.
El concessionari serà especialment responsable de obrir i tancar les instal·lacions objecte
de concessió.
3) Utilitzar els béns adscrits a la concessió, de manera diligent i eficient, mantener-los en
bon estat de conservació.
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4) Es tindrà en compte la prohibició de consum de begudes alcohòliques als menors.
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5) Durant l’època en que les instal·lacions estiguin obertes al públic, procedirà a la neteja
diària i el manteniment de l’espai de domini públic objecte de concessió.
Els productes i estris necessaris per a la neteja i el manteniment de les instal·lacions són
per compte i càrrec exclusiu del concessionari.
Mantenir en tot moment els lavabos en perfectes condicions.
6) Recollir selectivament les deixalles que es generin.
7) Contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.
El concessionari serà l’únic responsable en tots els ordres, cas de produir-se danys a tercers
quedant exclosa la responsabilitat de l’Ajuntament.
8) Tenir bon tracte amb els usuaris.
9) Admetre a gaudi dels serveis a tota persona usuària del recinte previ pagament de
l’entrada. Mantenir amb els usuaris i el públic assistent una relació de correcció i respecte,
sense cap tipus de discriminació per raons de raça, llengua, creença, edat o sexe.
10) Complir la legislació vigent en matèria d’ocupació, laboral i de seguretat i salut en el
treball i estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat
social.
11) Destinar les instal·lacions a la finalitat específica de la concessió.
12) Conservar les instal·lacions així com el material objecte de la concessió, en perfecte
estat, i efectuar, per tant amb aquest fi, els treballs necessaris, per tal de mantenir-ho en
bones condicions.
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De tot el material existent a la instal·lació en el moment de la signatura del contracte es
redactarà una acta on es faran constar tots els materials existents que tindran que ser
retornats a l’Ajuntament un cop finalitzi la concessió, en cas de no haver-hi cap no caldrà
la redacció de la corresponent acta.
13) Complir totes les obligacions que li corresponen, relatives a l’obertura i l’exercici de
l’activitat, els horaris i els sorolls.
14) Sufragar totes les despeses derivades del funcionament del servei i en especial:
. el clor, els materials de neteja, les analítiques de l’aigua.
15) Complir rigorosament les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic
segons estableix el Decret 95/2000, de 22 de febrer, el Decret 165/2001, de 12 de juny i
altra normativa vigent d’aplicació.
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16) Permetre que en qualsevol moment l'Alcaldia o qui la representi puguin inspeccionar
les instal·lacions, com també l'explotació del servei.
17) El concessionari contractarà al seu càrrec el personal necessari DE CONTROL DELS
BANYISTES degudament titulat durant tots els dies i totes les hores que la piscina i el bar
restin oberts al públic i durant tota la durada del contracte.
18) Manteniment i conservació de l’enjardinament de les instal·lacions de les piscines
(regar, tallar l’herba, etc.).
10. Obligacions de l’Ajuntament
. L'Ajuntament es compromet a fer-se càrrec a més de la posada en funcionament de la
instal·lació, dels treballs i les obres de manteniment de caràcter excepcional, no habitual ni
quotidià, ni imputables a una mala gestió del concessionari, que siguin considerades com a
tals per l'Ajuntament d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals.
. Fer front a les despeses d’electricitat i d’una analítica per la posada en funcionament de la
instal·lació.
. Donar publicitat de les piscines i de les activitats que s’hi desenvolupin.
11. Drets i potestats de l’Ajuntament
L'Ajuntament té, com a administració concedent, a més dels drets i les potestats que es
derivin del que estableixen les altres clàusules d'aquest plec i les que contenen els articles
238 i 248 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els drets i les potestats
següents:

12. Extinció de la concessió
Causes d'extinció:
Les assenyalades als articles 241 i 260 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, Decret 179/1995, de 13 de juny i les assenyalades a Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, art. 209.
13. Efectes de l'extinció
En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, la totalitat de les instal·lacions
reverteixen a l'Ajuntament en perfecte estat de conservació i funcionament i lliures de
qualsevol classe de càrrega o gravamen, la qual cosa s’acreditarà mitjançant informe emès
pels serveis tècnics municipals.
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. Intervenir i fiscalitzar en tot moment la gestió del servei mitjançant el personal que es
designi a aquest efecte. El personal esmentat pot inspeccionar el servei, les obres, les
instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb la concessió, i dictar
les ordres que calguin per mantenir o restablir la deguda prestació.
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14. Posició jurídica del concessionari i de l'Ajuntament La concessió s’atorga deixant
estalvi el dret de propietat, sense perjudici de tercers i a risc del concessionari, en el termes
que estableix l’article 61 del Reglament del Patrimoni dels ens locals.
L'Ajuntament només adquirirà els compromisos expressament consignats en el present
plec de condicions, el que resultin dels aspectes de la proposició acceptada, que hagin estat
recollits en el contracte de concessió i els altres derivats del que estableixi l’ordenament
jurídic d’aplicació.
15. Responsabilitat del concessionari.
Anirà a càrrec del concessionari la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers en
l’execució i prestació del servei, excepte que siguin causats en compliment d’una ordre
donada per l’Ajuntament.
El concessionari haurà d’acreditar l’existència de la cobertura suficient per emparar aquest
risc, mitjançant la oportuna pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per import
mínim de CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €)
L’adjudicatari del servei també assumirà les responsabilitats que en matèria laboral puguin
derivar-se de la contractació del personal afecte al servei.
16. Procediment i forma d’adjudicació
El procediment de licitació per a l’adjudicació de la concessió de serveis per l’explotació i
la gestió de la piscina d’Escaló i el bar, és obert.
La forma d’adjudicació del contracte serà per concurs públic.
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17. Acreditació aptitud per contractar
Capacitat d'obrar.
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les
circumstàncies que assenyala l’article 71 de la LCSP.
Acreditació de la capacitat d'obrar.
a.- La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s'acredita
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
b.- La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones físiques s'acredita mitjançant el
DNI / NIF.
c.- La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic
Europeu 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
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o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
d.- Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe
de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina
Consular en l'àmbit territorial on es trobi el domicili de l'empresa
Declaració responsable
El licitador formularà una declaració responsable que s’ajustarà al model adjunt com
ANNEX 1.
18. Garantia provisional.
D’acord amb l’article 160.1 de la LCSP, no s’exigeix garantia provisional.
19. Presentació de proposicions.
Les proposicions per optar a aquesta licitació s’han de presentar al Registre General
d’entrada de l’Ajuntament de La Guingueta d’Àneu, situat a la l’Avda. Vall d’Àneu, 8 de
La Guingueta, durant el termini fixat a l’anunci de licitació publicat al perfil del
contractant accesiblea l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=g
uingueta&reqCode=viewDetail&idCap=865240&
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Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de
la tramesa a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama el mateix dia, consignant-se el número d’expedient títol
complert de l’objecte del contracte i nom del candidat. Sense la concurrència d’ambdós
requisits, no serà admesa l’oferta si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat
a la data de l’acabament del termini assenyalat en l’anunci de la convocatòria. En tot cas,
transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense haver rebut la documentació, aquesta
no serà admesa en cap cas.
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen
la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l’adjudicatari del
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció ni reserva de
cap tipus. Només es podrà presentar una oferta per licitador.
La documentació s’ha de presentar en DOS sobres tancats, en els quals hi ha de figurar la
inscripció següent:
Sobre núm. 1 “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”
“Proposició per prendre part en el concurs de concessió de serveis per a l’explotació i la
gestió de la piscina d’Escaló i el bar de la piscina”, que presenta
en/na................................. amb nom propi o en representació de............................
telèfon............... i correu electrònic per a notificacions.................................”
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent:
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. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar.
. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibició de contractar
previstes a l’article 71 de la LCSP. Aquesta declaració, s’ajustarà al model adjunt com a
ANNEX 1, sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit l’hagi de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte al titular a favor del qual es farà aquesta.
Sobre núm. 2. “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES.”
“Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica per prendre part en el
concurs de concessió de serveis per a l’explotació i la gestió de la piscina d’Escaló, pista
de tennis, pista de pàdel i el bar de la piscina d’Escaló”, que presenta
en/na................................. amb nom propi o en representació de ............................
telèfon............... i correu electrònic per anotificacions.................................
Aquest sobre haurà de contenir la proposició i criteris avaluables, de conformitat amb el
model següent: ANNEX 2
20. Mesa de contractació i Obertura de pliques:
La mesa estarà constituïda per:
President: L’Alcalde o persona en qui delegui
Vocals: La secretària-interventora de la corporació i la técnica de l’Ajuntament.
Secretari/a: L’administrativa de l’Ajuntament.
Una vegada constituïda la mesa de contractació, el procediment d’actuació serà el següent:
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1. S’obrirà el sobre titulat " Sobre núm. 1 “DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA”.
“Proposició per prendre part en el contracte de concessió de serveis per a la gestió i
l’explotació de la piscina d’Escaló i el bar annex”, i el secretari/a comprovarà la
documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i ladeclaració responsable .
2. La Mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin
el que estableix aquest Plec de clàusules, i excloses les que tinguin algun defecte
que no pugui ser esmenat. Si s’observessin defectes o omissions subsanables en la
declaraciópresentada, la Mesa podrà concedir, si ho considera convenient, un
termini no superior a tres dies naturals, perquè el licitador esmeni l’error.
4. Aquest acte s’ha de dur a terme segons les normes següents:
a) L’acte d’obertura tindrà lloc el dia fixat a l’anunci de licitació:
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Si no s’ha demanat als licitadors l’esmena de defectes subsdanables, a continuació, es
procedirà a l’obertura en acte públic dels sobres núm. 2, que contenen els criteris per la
ponderació avaluables de forma automàtica.
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa, si ho considera convenient,
sol·licitarà els informes tècnics que consideri necessaris.
Atesa la valoració dels sobres 2 la Mesa de Contractació efectuarà la corresponent proposta
d’adjudicació al òrgan de contractació .
21. Criteris que han de servir de base a l’adjudicació
Els criteris objectius que serviran de base a l’adjudicació són els següents:
1.Experiència en la gestió de piscines de característiques similars, fins a 5 punts. Per cada
any o temporada de serveis prestats s’atorgarà 1 punt fins a un màxim de 5 punts.
3. Ampliació de l’horari d’obertura de la piscina, fins a un màxim de 3 punts.
El criteri de l’experiència haurà d’acreditar-se mitjançant certificat o document similar.
22. Adjudicació
La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades.
Per realitzar l’esmentada classificació, la Mesa de contractació atendrà als criteris
d’adjudicació assenyalats en els plecs de condicions podent sol·licitar el informes tècnics
que estimi pertinents.
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Una vegada efectuada la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de Contractació a
l’empresa o persona que hagi obtingut la major puntuació, l’òrgan de contractació, d’acord
amb el que s’estableix en l’article 150 de la LCSP, podrà requerir al licitador proposat per
a què, dins del termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut
el requeriment, presenti la documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, acreditació de
la solvència econòmica i financera, tècnica i professional, acreditació d’estar al corrent de
pagament d’hisenda i de la Seguretat Social.
En cas de no donar compliment al requeriment efectuat dins del termini assenyalat, l’òrgan
de contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest
cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
23. Garantia definitiva
Un cop notificat el requeriment al licitador millor classificat estarà obligat a constituir, en
el termini de cinc (5) dies naturals una fiança definitiva de 500 €. La garantia podrá
constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l’art. 107 de la LCSP i següents del
TRLCSP, amb els requisits establerts a la mateixa Llei.
24. Formalització del contracte
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La formalització del contracte s’haurà d’efectuar no més tard dels 8 dies hàbils següents a
la data de recepció de la notificació de l’adjudicació d’acord amb allò previst en l’article
153 de la LCSP.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins el
termini a dalt esmentat, l’administració podrà acordar la incautació sobre la garantía
definitiva.
26. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
27. Interpretació del contracte.
L'Ajuntament té la prerrogativa d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
n'ofereixi el compliment, sense perjudici del tràmit obligatori d'audiència del contractista.
ANNEX 1:
Model de declaració responsable, a presentar amb la documentació administrativa:
SOBRE 1:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________, núm.____, amb NIF núm._________________ , en representació
de l'Entitat________________________, amb NIF núm. , a l'efecte de la seva
participació en la licitació
__________________________,davant____________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que vull participar en la contractació de la concessió de serveis per a la gestió i
l’explotació de la piscina d’Escaló, i el bar annex a la piscina d’Escaló.
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SEGON. Que compleixo amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:
- Que no estic incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 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.
- Estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Que em sotmeto 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 allicitador.
(En el cas d'empreses estrangeres)
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- Que l'adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és____________________i el
número de telèfon mòbil_________________
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a quèes
fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit a l’efecte.
_____________________ , a _____de______________ de 20 .
Signatura del declarant,
ANNEX 2:
Model proposta i criteris avaluables, contingut del SOBRE 2:
"En/Na __________, amb domicili a _______________ al carrer ________ núm. ____,
amb DNI núm. _____________ i telèfon mòbil ________ major d’edat, que actua en
nom propi (o en representació de l’empresa) _______________ amb seu social al
carrer____________, núm.____Telèfon ________ correu electrònic per a notificacions
_________ als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del contracte de concessió
de serveis per l'explotació i la gestió de la piscina d’Escaló i el bar annex.
MANIFESTO:
. Que estic assabentat de les condicions exigides en el Plec de clàusules que regeixen el
contracte de la concessió de serveis per a l’explotació i gestió dels esmentat serveis de la
piscina d’Escaló i el bar annex.
. Que em comprometo a gestionar el contracte de concessió de serveis complint
estrictament l’esmentat Plec de clàusules:
. Que he gestionat piscines de similars característiques (cal especificarho)___________________ _____________________ durant________ anys i ho acredito
amb la documentació que acompanyo.
. Que proposo la següent ampliació de l’horari d’obertura de la piscina:
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Lloc, data i signatura del licitador”.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b99c33d43726437197d39f38fa5d45c5001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=072

