DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI DE BAR DE LES PISCINES D’ESTIU DE LA SELVA DEL CAMP

Reunits a la Selva del Camp, a les 12 hores del dia 20 de juny de 2019
D'una part, el Sr. JORDI VINYALS NOGUÉS de qui s’ometen les dades personals
perquè actua en la seva condició de President de la Junta General i del Consell
d’administració de PROGRÈS SELVATÀ, SOCIETAT LIMITADA MUNICIPAL, assistit
del Secretari Sr. Josep Rofes i Llorens, que dóna fe de l'acte.
D'altra part el Sr. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA amb D.N.I. 39880943R,
amb domicili al Carrer de la Pau núm. 1-2-3 de La Selva del Camp; actuant en nom
propi.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte
corresponent a la prestació del servei de bar de les piscines d’estiu de La Selva del
Camp.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per Decret del President de la Junta
General i del Consell d’Administració de PROGRÈS SELVATÀ, SOCIETAT LIMITADA
MUNICIPAL de data 19-6-2019, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER. Es va redactar i va ser aprovat el Plec de clàusules administratives
particulars en data 9-5-2019.
En la mateixa data es va acordar obrir la licitació amb anunci al tauler d’anuncis i a la
seu electrònica del grup Ajuntament de la Selva del Camp al que pertany PROSEL
SLM, essent el Perfil del Contractant accessible a www.laselvadel camp.cat.
SEGON.- Amb data 11-6-2019 es van publicar l’anunci i el plec de clàusules en el
perfil del contractant, finalitzant el termini per presentar la corresponent documentació
el dia 24-5-2019.
TERCER.- El el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat una única oferta, per
part de la Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA, la qual compleix amb els requisits
establerts en el plec de clàusules particulars, proposant-se l’adjudicació del concurs a
la Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA

QUART.- Amb data 19-6-2019 per Decret del President de la Junta General i del
Consell d’Administració de PROGRÈS SELVATÀ, SOCIETAT LIMITADA MUNICIPAL
acorda adjudicar el contracte d’explotació del servei de bar de les piscines d’estiu de
La Selva del Camp a la Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA.
CINQUÈ.- Amb data 18-6-2019 la Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA ha dipositat
la garantia definitiva per import de 1.000 €.
I reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat per a formalitzar el present
document
OTORGUEN
PRIMERA. La Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA, es compromet a la realització
l’explotació del servei de bar de les piscines d’estiu de La Selva del Camp, d’acord
amb el plec de clàusules administratives, que figuren en l'expedient, document
contractual que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa
constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. La durada d’execució del contracte serà el mateix que l’obertura de les
piscines d’estiu, des del mes de juny al mes de setembre de 2019, inclosos. No
s’estableix cap tipus de cànon, essent la contraprestació la prestació del servei de
control d’entrades a la instal·lació.
TERCERA La Sra. MARIA DEL PUY LOPEZ GIRONA en representació pròpia,
presten la seva conformitat al Plec de Condicions que és document contractual,
signant-lo en aquest acte i se sotmet, per a quan no es trobi en ell establert als
preceptes del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el 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, 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, articles
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, en tot el que no
s'oposi al del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
QUARTA.- En la signatura d’aquest contracte es fa especial esment als següents
aspectes en relació a les condicions fixades en el plec de clàusules i condicions de
funcionament de la piscina municipal, i que són les següents:
-Horari d’obertura de les piscines exteriors: d’11 del matí a 8 de la tarda. A ¾ de 8 es
tanca la porta de la piscina perquè ja no entri ningú més.

-Control de l’accés a la piscina: Cal dur a terme el servei de vigilància de les entrades i
sortides de les piscines d’estiu, no permetent l’accés ni romandre al seu interior a cap
persona que no acrediti disposar de l’entrada o abonament.
Els diumenges i festius l’adjudicatari vendrà les entrades puntuals a les persones
interessades en accedir a l’espai, liquidant els ingressos a les oficines del Pavelló
poliesportiu, el següent dia hàbil.
-Es tindrà en compte la normativa municipal, la qual estableix que fins els 14 anys els
nens accediran al recinte acompanyats d’un adult.
-Es fa constar que l’inventari de béns de la instal·lació és el següent:
- 2 taules de fusta
-15 tamborets de ferro
- 4 tamborets de fusta
-3 neveres de bar
-1 nevera de peu
-1 congelador de peu
-1 moble de cafè d’acer inoxidable
-1 estanteria d’acer inoxidable
-3 estanteries de fusta enganxades a la paret
-2 piques (una dins el bar i l’altra a l’entrada del bar)

El present contracte s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i
data al principi esmentats.
President de PROSEL SLM,
Sr. Jordi Vinyals Nogués

El Secretari,
Sr. Josep Rofes Llorens

Sra. M. Puy López Girona

