Ajuntament dels Omells de na Gaia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – CONCESSIÓ DE SERVEIS DEL BAR DELES
PISCINES MUNICIPALS DELS OMELLS DE NA GAIA
1.- Horaris i tasques
El servei es prestarà en l’horari següent:

- Obertura al públic del bar-café:


Durant l’hivern: divendres, dissabte i diumenge, vigílies i festius, dies de pluja de neu, en
l’horari de tarda i nit, segons el detall següent:
. divendres tarda: 15 a 24 hores
. dissabte: 08 a 24 hores
. diumenge: 08 a 24 hores



Durant l’estiu, coincidint amb la temporada de la piscina: cada dia de la setmana, matí,
tarda i nit (de 10 a 24 hores)

- La piscina municipal estarà oberta al públic, cada temporada d’estiu, des de Sant Joan fins
aproximadament la segona quinzena de setembre, en l’horari de 12:00 a 20:00 hores.

- El concessionari gestionarà el cobrament dels imports de les entrades i abonaments als usuaris
de la piscina, d’acord amb els preus establerts per l’Ajuntament per cada temporada, i vetllarà pel
correcte ús de la piscina per part dels usuaris.

- El concessionari s’encarregarà del manteniment del recinte de la piscina, del bar, i dels espais
de la sala, la pista poliesportiva i el parc infantil.
Segons la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, i al seu Reglament; es disposa que els bars tenen com a horari màxim de tancament
de l’establiment fins les 2:30 hores tot i que aquest horari de tancament es pot perllongar per un
període de trenta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la
matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.
Excepcionalment, en cas de celebrar alguna festivitat en cap de setmana es precisaràde previ
avís i autorització de l’Ajuntament.
El concessionari haurà de realitzar les tasques contingudes en els plecs de clàusules
administratives així com les següents:



La conservació de les instal·lacions, així com el manteniment en constant i perfecte estat
de funcionament, neteja, higiene del recinte, incloent-hi la neteja de l’aigua de bany i del
vas de la piscina, els lavabos, els vestidors i la zona de sol.




Funcions d’atenció al públic, control i vigilància de les instal·lacions
El control de les taquilles, dels abonaments i les entrades dels usuaris
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Ajuntament dels Omells de na Gaia
La gestió del bar
L’evacuació de deixalles

2.- Preus dels productes
La retribució del contractista prové, d’un percentatge sobre el preu de les entrades cobrades i
del preu dels productes que es consumeixin al bar, i els fixa lliurement, tenint en compte la
normativa del Departament de Comerç, Consum i Turisme .

3.- Assegurança
El contractista ha de disposar d’una assegurança la responsabilitat civil amb la següentcobertura:
- Per sinistre 300.000,00 €
- Per víctima 150.000,00 €

S’ha de presentar a l’Ajuntament la pòlissa i el justificant de pagament del rebut.

Omells de Na Gaia, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde,

Delfí Escoté Salla
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