AJUNTAMENT DE SANT RAMON
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
OFERTA
ECONÒMICAMENT
MÉS
AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Clàusula primera.- Objecte i qualificació.

L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de bar de les piscines
municipals per a les temporades d’estiu de 2018, 2019,2020 i 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial, tal
com estableix l’article 25.1.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Clàusula segona.- Procediment de selecció i d’adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte per a l’explotació del servei de bar de les
piscines municipals per a les temporades d’estiu de 2018, 2019, 2020 i 2021
serà el procediment obert, en què tota persona interessada pot presentar una
proposició, i s’exclou tota negociació dels termes del contracte.
La tramitació es declara urgent, atenent a la necessitat que el futur
adjudicatari disposi del termini mínim per a la preparació de l’inici de la
prestació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament
vinculats a l’objecte del contracte, segons la clàusula desena d’aquest plec.

Clàusula tercera.- Perfil del contractant
Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el perfil del contractant, al qual
es podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=2763318&

Clàusula quarta.- Import del cànon
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Per a l’adjudicació del servei de bar de les piscines municipals es determina
un cànon mínim de 200 euros, IVA exempt, a raó de 50 euros anuals, a
ingressar en els 10 dies posteriors a la finalització de la temporada.
L’incompliment d’aquest pagament comportarà la rescissió del contracte,
amb la pèrdua de la fiança dipositada.
L’explotació de bar de les piscines municipals anirà a risc i ventura de
l’adjudicatari. Es determina expressament la impossibilitat de rebre cap mena
de subvenció o compensació econòmica per pèrdues en l’explotació del servei
de bar.

Clàusula cinquena.- Duració del contracte
La duració del contracte serà des del dia 22 de juny de 2018 fins al 2 de
setembre de 2021, essent la temporada de cada any del 22 de juny al 2 de
setembre.

Clàusula sisena.- Horari del bar i serveis a prestar
L’horari d’obertura del bar coincidirà amb el d’obertura al públic de les
piscines i, per tant, serà de les 11:00 hores fins a les 20:00 hores. El bar
podrà seguir obert dins del termini màxim permès per l’ajuntament:
De dilluns a divendres i diumenge, el bar tancarà com a màxim a les
23.30 h.
-

El dissabte, a la 1.00 h ( diumenge).

Excepció feta les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzades
per l’Ajuntament o les degudament autoritzades.
Els serveis a prestar amb caràcter obligatori, i condicions, són els següents:
•

Servei de cafeteria i de begudes.

•

Servei d’entrepans.

•

Tenir cura del bon ordre del servei

•
Prendre les mesures sanitàries establertes en la legislació vigent par a
les explotacions d’aquest tipus. No està permès l’ús de gots i envasos de
vidre.
•
L’adjudicatari s’obliga a conservar les instal·lacions vinculades a
l’explotació en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene, del local i del
seu entorn.
•
Tenir cura de les instal·lacions. Neteja del recinte des de l’entrada
principal, el bar i el sòl públic ocupat pel servei de bar (terrassa), els vestuaris
i els banys.

2

AJUNTAMENT DE SANT RAMON
•
És imprescindible que l’adjudicatari tingui un tracte correcte amb els
usuaris de la piscina, del bar i del personal que hi treballi. No és competència
de l’adjudicatari exercir el dret d’admissió a les piscines municipals, com
tampoc donar indicacions als usuaris de les piscines sobre l’ús de les
mateixes, ni al personal que hi treballi.
•
L’adjudicatari no podrà celebrar actes que no hagin estat autoritzats
expressament per l’Ajuntament.
•
Fer-se càrrec de la gestió de les entrades al recinte de les piscines
municipals

Clàusula setena.- Acreditació de l’aptitud per a contractar

1.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin
incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
2.

La capacitat d’obrar dels licitadors s’acreditarà:

•
La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques,
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
•
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d’Estats membres de la Unió Europea, per a la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin 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.
•
Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en
l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.
•
Pel que fa a les persones físiques, mitjançant el Document Nacional
d’Identitat o fotocòpia autenticada (en el cas de que no s’actuï en nom propi,
poder notarial acreditatiu de la representació de l’oferidor, degudament
validat).

3.
La no prohibició de contractar dels empresaris s’acreditarà mitjançant
una declaració jurada i responsable de no trobar-se comprès en cap dels
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casos d’incapacitat o incompatibilitat assenyalats en la legislació vigent; de
no estar incurs en una prohibició per contractar de les recollides en la Llei de
contractes del sector públic; i d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4.

La solvència tècnica dels licitadors s’acreditarà amb:

•
La presentació del carnet de manipulador d’aliments de la persona
responsable del servei de bar.

5.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà amb la presentació de
la següent documentació:

•
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per a
riscos professionals o compromís de tenir-la contractada en el moment de la
signatura del contracte, amb una cobertura mínima de 600.000 euros i
150.000 euros per víctima.

Clàusula vuitena.- Presentació de proposicions i documentació
administrativa.

Les ofertes es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic, en el termini de 13 dies naturals comptador a partir del
dia següent al de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant .
Se’n farà també difusió a través de la pàgina web municipal per pregons.
En aplicació del que disposa la Disp.Ad.15a de la Llei de contractes del sector
públic, d’acord amb la justificació en informe que consta a l’expedient, no
s’exigeix la presentació d’ofertes per mitjans electrònics.
Les ofertes es podran presentar en qualsevol dels establerts en l’article 16.4
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Quan les ofertes s’enviïn per correu, el licitador ha de justificar la data
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de
contractació la remissió de l’oferta mitjançant correu electrònic a l’adreça
ajuntament@santramon.ddl.net en el mateix dia, consignant-se el número
de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
L’acreditació de la recepció de l’esmentat correu electrònic s’efectuarà
mitjançant diligència estesa per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament.
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Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització
del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts 10
dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació,
aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a
més, els requisits legalment establerts.
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet
individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds subscrites pel
licitador.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada pel
licitador de les clàusules d’aquest plec.
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en tres sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili als efectes de
notificacions, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda
«Proposició per participar en la licitació de la contractació del servei de bar
de les piscines municipals del municipi de Sant Ramon, anys 2018, 2019,
2020 i 2021». La denominació dels sobres és la següent:
Sobre «A»: Documentació administrativa
Sobre «B»: Oferta econòmica
Sobre «C»: Documentació tècnica
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies
autenticades, d’acord amb la legislació en vigor.
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació
numerada dels mateixos:

-

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

S’aportarà una declaració responsable segons model en annex I.

- SOBRE «B» OFERTA ECONÒMICA

S’aportarà segons model en annex II.
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-

SOBRE «C» DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Inclourà l’oferta de millores d’acord amb el que s’estableix en la clàusula.

Clàusula novena.- Garantia provisional

No s’exigeix.

Clàusula desena.- Criteris d’adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació.
De conformitat amb el següent detall:

Criteris quantificables automàticament, es puntuaran per aplicació de
la següent fórmula: a la proposta d’oferta econòmica de cànon més elevada
se li atorgarà la puntuació màxima: 10 punts.

La puntuació de la resta d’ofertes resultarà de l’aplicació de la següent
fórmula proporcional:

puntuació = oferta econòmica proposada x 10 / proposta d’oferta econòmica
més elevada.
El cànon mínim serà de 200 euros. Les propostes que sobrepassin els 600
euros ( 150 euros per temporada) tindran la mateixa puntuació que les que
igualin aquesta xifra.
•
Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: el
projecte d’explotació del servei es valorarà fins a un màxim de 8 punts. Es
valoraran els següents aspectes del projecte d’explotació del servei:
-

Millores en el servei, fins un màxim de 1 punts

-

Millores en l’horari del servei, fins a 1 punt.

Millores en neteja i desinfecció, segons Pla de neteja i desinfecció, fins
a 2 punts.
- Oferta d’activitats recreatives , fins 1 punt.
- Formació en socorrisme, fins a 3 punts.
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Clàusula onzena.- Mesa de contractació

La mesa de contractació, d’acord amb allò que estableix el punt 7 de la
disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà
com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys
tres vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els
altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes
d’aquesta.
Conformen la Mesa de contractació els membres següents:
Il·lm. Sr. Aleix Bochaca Bertrán , Alcalde, president de la Mesa
Sr. Josep Rodríguez, ordenança i agutzil, Vocal de la mesa.
Sr. Antoni Esqué Rubiol, Secretari-interventor, Vocal de la mesa,
Sra. Maribel Cregenzan Ortiz, auxiliar administrativa, vocal ,qui actua al
mateix temps com a secretari de la mesa.

Clàusula dotzena.- Prerrogatives de l’Administració

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la Llei 9/2017, 8
de novembre, de contractes del sector públic, ostenta les prerrogatives
següents:
-

Interpretació del contracte.

-

Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.

-

Modificació del contracte per raons d’interès públic.

-

Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

En tot cas es concedirà audiència al contractista i se seguiran els
tràmits que preveu l’article 191 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic

Clàusula tretzena.- Obertura de proposicions
L’obertura de les proposicions s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes
comptador des de la data de finalització del termini per presentar les ofertes.
La mesa de contractació, a convocatòria de la seva Presidència, que serà
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comunicada als licitadors interessats mitjançant correu electrònic, procedirà
a l’obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa
continguda en aquests sobres. La mesa podrà concedir, si ho estima
convenient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi
els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
presentada.
Posteriorment, es procedirà a l’obertura i examen dels sobres «C», que
contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor.
Després de la lectura de les diferents proposicions, la mesa sol·licitarà, si ho
considera convenient atès la complexitat o el volum de les ofertes, els
informes tècnics que consideri adients, per a la valoració d’aquestes d’acord
amb els criteris i les ponderacions establertes en aquest plec.

Clàusula catorzena.- Proposta d’adjudicació.

Reunida novament la mesa de contractació, es donarà a conèixer la
ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor. A
continuació es procedirà a l’obertura dels sobres «B».
Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de
valor (Sobre«C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre
«B»), la mesa de contractació proposarà a l’adjudicatari del contracte.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent en què rebi el requeriment, presenti:
-

La documentació acreditativa dels requisits establerts en la declaració

De disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte .
-

Carnet de manipulador d’aliments de la persona responsable del bar.

- Pòlissa d’assegurança d’indemnització per a riscos professionals , amb una
cobertura mínima de 600.000 euros i 150.000 euros per víctima, i rebut
acreditatiu d’estar al corrent de pagament.

Clàusula quinzena.- Garantia definitiva
S’eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de prestació de la garantia definitiva,
atenent a les circumstàncies concurrents en aquest contracte.
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Clàusula setzena.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció dels
paràmetres següents: proposta de cànon superior a 3.000,00 euros.

Clàusula dissetena.- Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el
plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es
publicarà simultàniament en el perfil de contractant.
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al
licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment
motivat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà els extrems
següents:
En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en
forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest
amb preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin
estat admeses.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal
procedir a la seva formalització.

Clàusula divuitena.- Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els
cinc dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
l’adjudicació; aquest document constituirà títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic.

Clàusula dinovena.- Drets i obligacions de l’adjudicatari
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
sent del seu càrrec les despeses corresponents.
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A més d’allò establert en la clàusula sisena d’aquest plec, l’adjudicatari haurà
de complir amb aquestes condicions:
L’adjudicatari està obligat a utilitzar el local per destinar-ho a bar –
cafeteria.
S’ocuparà de les tasques de manteniment, neteja del bar i ho
mantindrà en perfectes condicions.
Instal·lar
instal·lacions.

el

mobiliari

necessari

per

al

funcionament

de

les

Respondre de les avaries que s’ocasionin en les instal·lacions del bar,
sempre que sigui per negligència de l’adjudicatari, o per l’ús anormal
d’aquestes, respondrà inclús dels deterioraments produïts pels usuaris.
Mantenir en perfectes condicions el material rebut, llevat el desgast
normal per l’ús.
Les despeses derivades del subministrament d’aigua, gas i electricitat
seran a càrrec de l’adjudicatari i abonades junt amb la renda o directament a
les empreses subministradores.
L’adjudicatari, amb consentiment previ exprés de l’Ajuntament, pot
realitzar les obres de millora que consideri necessàries, encara que això
comporti una modificació de la configuració de l’immoble.
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir l’immoble en perfectes
condicions higiènic- sanitàries, realitzant les tasques necessàries de neteja
de totes les dependències d’aquest. Tractarà al públic correctament, dins les
normes de convivència ciutadana.
El so no sobrepassarà els 45 dB de 8:00 hores a 22:00 hores i els 30
dB la resta del temps, mesurats en l’exterior.
-

Conservarà a càrrec seu els elements mobles del local.

Complirà les obligacions relatives a la Seguretat Social i prevenció de
riscos laborals respecte dels treballadors que utilitzi en el local.
Tenir una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de
pagament, amb el capital mínim assegurat, per sinistre, exigit per la
normativa vigent.
Assumir les despeses en concepte de taxa pels serveis d’inspecció
realitzats per les Administracions públiques.
D’acord amb la Llei 10/1991, de 10 de maig, DOGC núm. 1445, de 22
de maig, està prohibida la venda de begudes alcohòliques de més de 20 graus
centesimals als centres esportius a càrrec de l’administració pública.

Normes d’obligat compliment:
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Seran d’obligat compliment les normes dictades pels serveis tècnics
municipals, i que es concreten en:

a) Complir la Normativa sanitària horitzontal :
RD 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions
d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, producció i
comercialització de productes alimentaris.
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu
a la higiene dels productes alimentaris.
RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

b) Complir la Normativa sanitària específica :

Reial Decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi
per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que
serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats.
RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE
núm.11 de 12-01-2001).
Decret 317/1994, de 4 de novembre, d’ordenació i classificació d’establiments
de Restauració (DOGC núm. 1983 de 9/12/1994). Modificat pel Decret
106/2008, de 6 de maig, de mesures d’eliminació de tràmits i al simplificació
de procediments per facilitar l’activitat econòmica (DOGC núm. 5131 de
15/05/2008).
Real Decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació
tècnica-sanitària en matèria de begudes refrescants ( BOE 119 de 19 de maig
de 2011)
RD 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació
i conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de
consum immediat en els que figuri l’ou com a ingredient (BOE núm. 185 de
03-08-1991).
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Ordre del 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació
i la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb
ovoproductes.
LLEI 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció
i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

c) Condicions generals que haurà de complir el local:

En quan a les matèries peribles, com la carn, verdures ..., es tindrà molta
cura en el seu procés de manipulació i conservació. S'evitarà el contacte amb
productes contaminants dels aliments. Es conservaran en cambres
frigorífiques i el seu subministrament es farà a través de carnisseries o
escorxadors autoritzats, i amb els corresponents permisos. Es comprarà
sempre la quantitat adequada d'aliments per tal d'evitar acumulacions
innecessàries, sobretot en èpoques d'estiu. S'evitarà treure la carn i d'altres
aliments de les cambres fins el moment d'anar-los a preparar. Així mateix,
s'evitarà la incidència dels raigs solars sobre els aliments, i en èpoques de
vacances o d'altres períodes d'inactivitat es retiraran tots els aliments de les
cambres.
Les superfícies de taules, safates i d'altres instruments destinats a la
manipulació dels aliments, seran de material llis, anticorrosiu i de fàcil neteja
i desinfecció.
Excepte els tallants, queda prohibit l'ús de la fusta.
Totes les parets, terres i finestres i demés estructures estaran en ordre i en
condicions que permetin una fàcil neteja.
Després de cada jornada de treball, es procedirà sistemàticament a la neteja
i desinfecció de tots els estris utilitzats, amb aigua calenta. Totes aquestes
eines i maquinària seran de materials que facilitin la seva neteja i desinfecció.
Aquests materials hauran de ser innocus, que no puguin transmetre als
aliments propietats nocives ni canviar les seves característiques
organolèptiques.
Els residus o deixalles seran dipositats en recipients adequats, i seran
evacuats diàriament, per evitar la seva acumulació.
Així mateix, no es podrà fumar ni realitzar qualsevol altre activitat
antihigiènica en els recintes on es manipulen aliments de consum humà
Queda prohibit l'accés i la permanència d'animals domèstics en les
dependències d'aquests establiments.

d) Condicions d'higiene del personal:
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El personal de l'activitat haurà de complir el Reglament (CE) núm. 852/2004
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes
alimentaris.
En la manipulació dels aliments no podran intervenir-hi persones que pateixin
malalties contagioses o portadores de les mateixes. Abans de la contractació,
aquest personal haurà d'acreditar mitjançant el corresponent justificant,
haver superat les proves mèdiques establertes per la Direcció General de
Salut Pública.
El personal haurà de cuidar en tot moment el màxim grau de neteja i
pulcritud.
El personal no podrà portar exposat cap embenat , excepte que estigui
perfectament protegit per envolvent impermeable.

En l'interior dels locals considerats, queda prohibit fumar i mastegar goma o
tabac.

e) Aquest establiment disposarà com a mínim dels autocontrols següents:

Pla de control de l’aigua potable
Pla de neteja i desinfecció
Pla de control de plagues i animals indesitjables
Pla de formació dels manipuladors d’aliments
Pla de control de proveïdors
Pla de traçabilitat
Pla de control dels paràmetres, processos i tractaments que incideixen en la
seguretat alimentària
Pla de manteniment d’instal·lacions, equips i estris
En termes generals es compliran les següents condicions:

f) Pla d’Anàlisi i Punts de Control Crítics

-

Higiene i Manipulació d’aliments
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Les persones que manipularan els aliments estaran en possessió del Certificat
corresponent, i prendran les mesures d’higiene necessàries a l’hora de
preparar els aliments.
Es realitzarà el rentat de les mans després de manipular aliments crus,
d’esternudar o tossir, de treure les escombraries, abans de la preparació
d’altres plats,...
En la manipulació dels aliments no hi intervindran persones que pateixin
malalties contagioses o portadores de les mateixes.
La roba que s’utilitzarà serà d’ús exclusiu per al treball i de color clar.
No es pot fumar en la zona on es prepararan els aliments, ni tampoc poden
accedir-hi animals domèstics.
La taula i els estris de treball es netejaran entre les comandes i la manipulació
d’aliments crus i cuinats.
S’evitarà la coincidència en l’espai o el temps de les operacions de
manipulació d’aliments crus i aliments cuits, per tal d’eliminar qualsevol
possibilitat de contaminació creuada.
Les matèries periples es conservaran en cambres frigorífiques i no es trauran
fins al moment d’anar-los a preparar.
La verdura i fruita s’ha de rentar amb aigua potable.
En l’elaboració de maioneses només es poden utilitzar ovoproductes
pasteuritzats i s’hi ha d’afegir vinagre o llimona, i s’ha de consumir dins de
les 24 hores.
Les amanides es manipularan amb estris escrupolosament nets.
El marisc s’evitarà consumir-lo cru.
L’emmagatzematge dels aliments que no necessiten està refrigerats, es farà
en llocs nets, secs, ventilats i col·locats en prestatges.
Els aliments exposats al públic estaran en vitrines protegides i refrigerades.

-

Neteja i desinfecció:

Després de cada jornada es realitzarà una neteja profunda de tota la cuina
amb aigua i desinfectant, així com tots els aparells utilitzats.
La resta de recipients que entren en contacte amb els productes alimentaris
es col·locaran dins el rentavaixelles de manera immediata després del seu
ús.
La taula de treball es netejarà un cop finalitzada cada comanda.
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Els residus o deixalles es dipositaran en recipients adequats, i seran evacuats
diàriament, per evitar la seva acumulació.
Els recipients per a la recol·lecció d’escombraries estaran situats en llocs de
fàcil accés però de poc risc per a la contaminació dels aliments.
Es disposarà d’un Pla de desratització i desinsectació, contractat amb una
empresa especialitzada.

-

Control de l’aigua de consum humà.

En l’aigua de consum humà es farà un control del clor residual lliure: cal
comprovar que l’aigua que ens arriba de la xarxa pública i que surt de les
nostres aixetes ho fa en unes quantitats òptimes d’agent desinfectant residual
per poder assegurar que el procés de desinfecció de l’aigua s’ha fet totalment,
i s’ha deixat una quantitat residual d’agent desinfectant que actuarà
preventivament en cas necessari. La concentració de clor residual lliure que
es considera adequada és de 0,2 a 0,6 ppm.
Diàriament s’omplirà un quadre de control de clor residual lliure amb els
resultats obtinguts.
L’establiment tindrà a disposició de l’organisme inspector competent tot el
dossier que inclourà tots els autocontrols esmentats, així com totes les taules
i paràmetres que s’han d’anar controlant periòdicament.

Clàusula vintena.- Execució del contracte.
El contracte s’executarà d’acord amb allò establert en aquest plec, i amb les
instruccions que l’òrgan de contractació donarà al contractista per a la seva
interpretació.

Clàusula vint-i-unena.- Penalitats
Si s’incompleixen les obligacions, s’aplicaran les penalitats previstes en la
normativa vigent.
De forma singular, si l’adjudicatari incompleix les seves obligacions de neteja
correcta dels espais del recinte que li corresponen, i si desprès d’haver-se-li
requerit, no ho fes, l’ajuntament podrà ordenar l’execució subsidiària,
contractant una empresa, els costos de la qual aniran íntegrament a càrrec
de l’adjudicatari.

Clàusula vint-i-dosena.- Resolució del contracte
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La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en
aquest plec i en els fixats en els articles 211 i 294 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, Llei de contractes del sector públic; i l’òrgan de contractació
l’acordarà, d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis
originats a l’Administració, en el qual excedeixi l’import de la garantia.

Clàusula vint-i-tresena.- Normativa aplicable
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per allò que estableixi aquest plec, i en tot el que
aquest no preveu, serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic; i el 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 que no s’oposi al text refós de la Llei de contractes del sector
públic i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009,
de 8 de maig. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre
les controvèrsies que se suscitin entre les parts en aquest contracte .

ANNEX I - MODEL DE 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:
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PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de la Concessió de
serveis de ___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat
primer de l'article 140 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 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta
amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
 Que no està 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 i es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
 Que se sotmet 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.

[Solament en cas d'empreses estrangeres].
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels
documents a què es 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 per a això.
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I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

,

de/d’ de 2018

Signatura del licitador, Signatura:

ANNEX II

»

- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

a) Proposició econòmica. Es presentarà conforme al model següent:
«En/Na

, amb domicili als efectes de notificacions

, c/

, n.º

, amb DNI n.º

, amb domicili als efectes de
c/

,

n.º

,

amb

DNI

a

, ( o bé, En/Na
notificacions a

n.º en

representació

,
de

, amb CIF/DNI n.º
,) assabentat de l’expedient per
a la
contractació del servei per a l’explotació del bar de les piscines municipals de
Sant Ramon per a les temporades d’estiu 2018, 2019, 2020 i 2021 per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte
i l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo al pagament
del cànon previst en la clàusula quarta per un import de (IVA exempt) (en
números i lletres; cal incloure l’import de la suma total de l’oferta [200,00
euros + millora de l’oferta]).
,

de/d’ de 2018

Signatura del licitador, Signatura:

».

=============================
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