Article 1. Objecte del contracte.
L’Ajuntament de Torrelles de Foix és titular de la piscina municipal i de les instal·lacions annexes, on
s’inclou uns vestidors i un petit bar.
Constitueix l’objecte d’aquest plec, l’explotació mitjançant autorització administrativa de serveis de
temporada de la piscina i bar de la piscina municipal.
Article 2. Naturalesa del contracte.
Les autoritzacions es regiran per aquest plec, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i la resta
normativa aplicable.
L’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals, estableix que l’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini
públic resta subjecte a l’atorgament d’una autorització d’ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret d’indemnització si
s’escau. L’apartat 3r disposa que en el cas que els sol·licitants siguin més d’un s’han de tenir en
compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
Article 3. Criteris per a la valoració de les ofertes.
L’adjudicació de les autoritzacions municipals objecte d’aquest plec es durà a terme mitjançant
procediment obert i amb dos criteris d’adjudicació: les ofertes econòmiques i millores presentades fins
a un màxim de 100 punts distribuïts de la següent manera:
-Millor percentatge de cànon ofertat: Fins a 55 punts
Per al càlcul de la puntuació de cada oferta es seguirà l’expressió següent:
P= PM x OV / MO
on:

P: punts totals
PM: puntuació màxima per aquest criteri
OV: oferta a valorar
MO: millor oferta presentada

-Millores: Fins a 45 punts
1.) *Millora 1: Mesures d’autoprotecció assistencial i elements per a la prevenció mèdica i de
rescat aquàtic. Material i camilla de immobilització i trasllat del pacient, farmaciola de
rescat, desfibril·lador extern automàtic (DEA) i flotadors de rescat homologats segons
normativa vigent. Col·locació d’un mínim de quatre cartells repartits per les instal·lacions,
amb informació relativa a prohibicions, obligacions, riscos i el mode de conducte de
convivència, així com horaris d’obertura i tancament. 20 punts.
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTROCTACTACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL I BAR ANNEX.

2.) Millora 2: Col·locació i muntatge de teulada desmuntable a la pèrgola de fusta existent. El
sistema constructiu de la proposta s’haurà de consensuar amb els serveis tècnics de
l’Ajuntament. 10 punts.
3.) Millora 3: Instal·lació de taules i bancs de fusta tipus pic-nic, per poder menjar, jugar jocs
de taula, etc... 10 punts.
4.) *Millora 4: Subministrament i col·locació d’elements esportius per poder desenvolupar altres
activitats relacionades amb l‘esport, com ara reixes de voleibol, porteries de futbol, flotadors
d’espuma, etc... 5 punts.
*Terminis execució millores 1 i 4. S’hauran d’executar un cop firmat el contracte i abans d’acabar el
1er mes d’obertura de la piscina.
Article 5. Compliment de normativa.
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L’empresa adjudicatària caldrà que s’ajusti als requisits que determina el Decret 95/2000 sobre
normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i el Decret 165/2001 que modifica el Decret
95/2000, així com complir amb el que determina la normativa específica i complementària per a
piscines d’ús públic.
NTP 341: Exposició al cloro en piscines cobertes
NTP 689: Piscines d’ús públic. Riscos i prevenció
NTP 690: Piscines d’ús públic. Perillositat dels productes químics.
NTP 788: Piscines d’ús públic. Riscos associats als reductors de pH i subproductes de desinfecció.
Decret 95/2005, sobre el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
RD 255/2003, reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos.
RD 1027/2007, reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.
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