Ajuntament dels Pallaresos

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN LA CONCESSIÓ DEMANIAL CONSISTENT EN L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I
XIRINGUITO DE LA PISCINA MUNICIPAL
CLÀUSULA PRIMERA.- Objecte de la concessió.
Constitueix l’objecte del contracte la concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini
públic del Bar i xiringuito de la Piscina Municipal dels Pallaresos.
Localització: Avinguda Catalunya, 10
Classe: Bar, xiringuito i piscina
Ús: Bany i esbarjo
Destinació del bé: domini públic – servei públic
Estat de conservació, maquinària i utillatge de naturalesa inventariable: d’acord amb Annex III.
Altres circumstàncies rellevants: inclou mobiliari de terrassa i estris per a desenvolupar
l’activitat de bar i gestionar la piscina.
La concessió compren:
- La gestió i explotació del bar
- La gestió integral de la piscina municipal la qual inclou com a mínim el control,
vigilància, manteniment i neteja de tot el recinte de la piscina durant la temporada
d’obertura.
- La gestió de l’ús de la zona de bar i xiringuito, la seva neteja i manteniment.
CLÀUSULA SEGONA.- Règim de l’explotació.
La concessió haurà de destinar el bé a l’activitat de bar, ajustar-se a la normativa aplicable a
aquesta activitat i especialment a les disposicions de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i al Decret 12/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i tenir vigent
en tot moment les llicències i autoritzacions administratives necessàries pel seu exercici.
La concessió autoritzarà al seu titular a explotar les instal·lacions existents, amb exclusiva
finalitat de destinar-les a l’activitat descrita. Les instal·lacions estan descrites en el plànol
d’instal·lacions que s’adjunta com a Annex III.
CLAÙSULA TERCERA.- Naturalesa Jurídica i règim jurídic
La naturalesa jurídica de la relació que vincularà l’adjudicatari amb l’Ajuntament serà la de
concessió de l’ús privatiu de béns de domini públic, d’acord amb el que disposen els articles 58
i següents del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
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dels ens locals; així com l’article 218 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i, de forma supletòria excepte en
allò que sigui bàsic, els articles 84, 91, 93, següents i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les administracions públiques.
Atesa la naturalesa demanial de la concessió, aquesta es regirà en primer terme per aquest
plec sense perjudici de les disposicions legals i reglamentàries, estatals i autonòmiques, que
resultin d’aplicació.
Aquesta concessió administrativa demanial es regeix en quant a la preparació, adjudicació,
efectes i extinció per:
- Les disposicions d’aquest plec de clàusules particulars
- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques
- El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals i, supletòriament, el Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament dels béns de les entitats locals.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
- La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- L’ordenança regulador de la instal·lació de terrasses.
- Per la resta de disposicions de dret administratiu que resultin aplicables i, en el seu
defecte, per les normes de Dret privat.

El termini de la concessió es fixa en 2 anys més dos de pròrroga (1+1) a comptar des del dia
següent al de la formalització del contracte. La concessió tindrà una durada de 2 anys,
computable a partir de la signatura del contracte, i podrà prorrogar-se per una anualitat més
una anualitat, si cap de les parts no el denuncia per escrit 2 mesos abans de finalitzar el
contracte o alguna de les seves pròrrogues.
En tot cas, si el moment de finalitzar la concessió actualment vigent, en data 21 de març de
2019, es creu convenient, es podrà tancar temporalment les instal·lacions per adequar-les i
presentar-les per l’ús públic general. En aquest cas, la concessió començarà a computar des de
l’obertura del bar.
CLÀUSULA CINQUENA.- Cànon de la concessió i valor estimat del contracte
El cànon de la concessió es fixa en un tipus mínim mensual de nou-cents euros (900 €)
millorable a l’alça.
IMPORT CÀNON MENSUAL
IMPORT CÀNON ANUAL

900 €
10.800 €
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CLÀUSULA QUARTA.- Termini de la concessió.
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ANUALITATS
VALOR DEL CONTRACTE

2 + 1 + 1 anys
43.200 €

El cànon establert en l’adjudicació del contracte no es modificarà en tota la durada del
contracte.
Aquesta operació no està subjecte a IVA segons el que disposa l’article 7.9 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
La constitució d’aquesta concessió està subjecte a l’Impost sobre transmissions patrimonial i
actes jurídics documentats, de conformitat amb l’article 7.1.b) del Reial Decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
En tot cas, l’import definitiu quedarà fixat d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti
adjudicatari.
CLÀUSULA SISENA.- Procediment de selecció i adjudicació.

La valoració de les proposicions i la determinació d’aquella que sigui més avantatjosa
s’efectuarà tot tenint en compte els criteris que s’estableixen en aquest plec, de conformitat
amb el que disposa l’article 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
L’òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb
la Disposició Addicional Segona de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic serà l’Alcalde.
CLÀUSULA SETENA.- Perfil del contractant.
Per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat
contractual, es publicarà al perfil del contractant d’aquest Ajuntament (encara que la concessió
no té naturalesa contractual i amb la única finalitat de garantir la màxima concurrència)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=pallaresos&reqCode=viewDetail&idCap=7923223&
CLÀUSULA VUITENA.- Àmbits i límits del contracte del bar-cafeteria
El concessionari podrà utilitzar l’espai objecte de la concessió demanial i les instal·lacions que
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D’acord amb el que estableix l’article 60.2 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals, aprovat
per Decret 338/1988, de 17 d’octubre, l’adjudicació es realitzarà mitjançant concurs públic en
procediment obert, atenent a diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
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han estat descrites en l’Annex III. Després de l’obertura i posada en funcionament de l’activitat,
el contractista no podrà fer construccions, instal·lacions ni edificacions, amb caràcter
permanent o provisional, dins el recinte ni tampoc en la zona exterior del local ni cap tipus de
senyalització o anunci publicitari, sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
CLÀUSULA NOVENA.- Aptitud per contractat.
Totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d’obrar i no es trobin en cap de les prohibicions de contractar i i estiguin al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
1.- La capacitat d’obrar dels licitadors s’acreditarà:
Quan es tracti de persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la
seva activitat, degudament inscrit, si s’escau, en el registre públic que correspongui segons el
tipus de persona jurídica que es tracti.

Quan es tracti de persones, físiques o jurídiques, d’altres nacionalitats, mitjançant un
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’estat correponent o de l’Oficina
consular en l’àmbit territorial on radiqui el seu domicili i que acrediti la reciprocitat prevista en
l’article 55 de la Llei de contractes del sector públic.
Quan es tracti de persones físiques nacionals amb el DNI.
2.- La prova de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de contractar previstes en
l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic i està al corrent de les obligacions
tributàries i de la SS:
Mitjançant declaració responsable d’acord amb document Annex I.
CLÀUSULA DESENA.- Presentació de les proposicions.
Les proposicions es presentaran a la OAC de l’Ajuntament, Av. Catalunya, 8. 43151 – ELS
PALLARESOS, en atenció al licitador de 9 hores fins les 14 hores del dia en què es compleixin 15
dies naturals des del següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant i a
la seu electrònica.
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Quan es tracti de persones, físiques o jurídiques, no espanyoles però nacionals d’altres
Estats membres de la Unió Europea, mitjançant la 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 d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
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https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0
Si el darrer dia d’aquest termini fos dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat fins el primer dia
hàbil següent.
En aquest cas, el licitador ha de justificar la data i hora 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 mvalls@ajuntamentdelspallaresos.cat el mateix dia i, en qualsevol cas, dins el
termini de presentació de proposicions.
Les proposicions que es rebin fora del termini de presentació no seran admeses si no
s’acompleixin els anteriors requisits. En tot cas, transcorreguts 10 dies naturals des de la
finalització del termini ja no serà admesa cap proposició remesa per correu.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició. Tampoc podrà subscriure’n cap
altre en unió temporal amb altres persones si ho hagués fet individualment o consta en més
d’una unió temporal. L’ incompliment d’aquesta clàusula comportarà automàticament la
desestimació de totes les proposicions presentades per aquest licitador.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest
plec.

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en tres (3) sobres tancats, signats
pel licitador i amb identificació del domicili a efectes de notificacions, telèfon, adreça de correu
electrònic, NIF/CIF, en què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda:
«proposició per a la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació de bar de la piscina
i xiringuito»
SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Haurà de contenir:
- Document adjunt com a Annex I «declaració responsable».

SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓ NO AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA (MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR)
En aquest sobre s'inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels
criteris d'adjudicació que depenent d'un judici de valor.
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CLÀUSULA ONZENA.- Documentació que han de presentar el licitadors.
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SOBRE NÚMERO 3. DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT ALS CRITERIS QUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA
El sobre contindrà la proposició econòmica. Aquesta documentació s’ajustarà al model
contingut en l’Annex II.

CLÀUSULA DOTZENA.- Garantia provisional.
No s’exigeix garantia provisional.

CLÀUSULA TRETZENA.- Criteris d’adjudicació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als
següents criteris:

Criteris avaluables de forma automàtica ......................................... fins a 51 punts
1. Millor oferta econòmica .................................................................... fins a 46 punts
Es valorarà amb 51 punts la millor oferta econòmica, entenent com a tal aquella que ofereixi
major cànon anual a abonar a l'Ajuntament, essent el cànon mínim a ofertar de nou-cents
euros mensuals (900 €). La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment.

Criteris que depenen de un judici de valor ....................................... fins a 49 punts
1. Millora en els equipaments addicionals ................................................fins a 10 punts
S’exposa a l’Annex III de l’Inventari en detall aquell mobiliari o equipament existent de
titularitat municipal per tal de condicionar el local amb millors prestacions cap als usuaris.
-

Millora de maquinària i electrodomèstics bàsics .................................. fins a 5 punts.
(per valorar-se s’adjuntarà la proposta econòmica de la maquinaria i/o
electrodomèstic que s’ofereix, no s’admetran aquelles proposicions que no contemplin
el valor econòmic i la descripció exacte de la maquinària i/o electrodomèstics. 1 punt
per maquinària o electrodomèstic fins un màxim de 5 punts).

-

Renovació de l’utillatge del bar - cafeteria i del xiringuito ..................... fins a 5 punts.
(per valorar-se s’adjuntarà la proposta de l’utillatge a renovar que s’ofereix, descrit
detalladament, un punt per utillarge, fins un màxim de 5 punts).
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2. Conmpromís de l’adjudicatàri de contractar gent del municipi si li calgués dotar-se de més
personal .................................................................................................... 5 punts
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2. Programa de neteja dels vestidors de la Piscina municipal i de la neteja del recinte de la
Piscina Municipal ................................................................................................ fins a 9 punts
S’exposarà en detall com es durà a terme la neteja dels vestidors. Aquest servei implica la
neteja i manteniment diari, en condicions de salubritat de tots els labavos, dutxes i vestuaris,
així com la neteja de tot el recinte de la Piscina municipal. Caldrà una descripció detallada de
l’horari de neteja i del personal propi i/o extern adscrit al servei.
3. Oferta en menjar (menús, tapes i racions) .......................................... fins a 30 punts
Es valorarà la varietat de productes ofertats (carta/menú) i la seva adequació a l’espai i al públic
destinatari. Repartiment de punts:
la carta de productes és molt variada

30 punts

la carta de productes és variada

20 punts

la carta de productes és poc variada

10 punts

no presenta carta de productes

0 punts

Una vegada efectuada la valoració de les propostes per part de la Mesa de Contractació, l’òrgan
de contractació assumirà la relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, i requerirà
el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a què, dins del
termini de 10 dies hàbils presenti la documentació justificativa de:
a) acreditació de la capacitat per contractar amb els mitjans tipificats en la clàusula 9.
b) disposar efectivament dels mitjans als quals s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte.
d) compliment estricta, en relació amb els seus treballadors, de les mesures de prevenció de
riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de
formació i vigilància de la salut.
e) haver subscrit les assegurances exigides en aquest plec, mitjançant les corresponents
pòlisses i justificants de pagament de les primes.
f) haver constituït la garantia definitiva.
g) l’escriptura de constitució, si el licitador fos una unió temporal d’empreses.
En cas de no complimentar-se aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador renuncia a la concessió i es procedirà a requerir al següent licitador segons l’ordre de
classificació de les ofertes.
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CLÀUSULA CATORZENA.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació.
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CLÀUSULA 15. GARANTIA DEFINITIVA
L'import de la garantia definitiva es preveu del 3% del preu del contracte, mil dos-cents
noranta-sis euros (1.296,00€).
CLÀUSULA 16. ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc dies hàbils següents a la receptació
de la documentació i de l’aval.
CLÀUSULA 17. FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ
La concessió es formalitzarà en document administratiu dins els quinze dies hàbils següents a
comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, el qual serà títol suficient per a
accedir a qualsevol registre públic.
Això no obstant, la concessió podrà sol·licitar al seu càrrec que el document s’elevi a escriptura
pública.

L’adjudicatari vetllarà per la qualitat i higiene del servei, mitjançant el mecanismes que cregui
oportuns. En qualsevol cas, totes les persones que tinguin contracte directe amb productes
alimentaris hauran d’estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.
Correspon a l’adjudicatari el compliment de la normativa legal en matèria de condicions
higièniques respecte als productes servits en l’establiment. El proveïdors d’aquests productes
hauran d’estar acreditats i l’adjudicatari serà responsable de les alteracions que aquests puguin
presentar.
CLÀUSULA 18. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
1. Destinar el bé i les instal·lacions a l’objecte específic de la concessió i no destinar-la a altres
usos. No podrà fer cap altre construcció, instal·lació ni edificació, amb caràcter permanent o
provisional, dins del recinte ni tampoc en la zona exterior del local, a part de les que li siguin
autoritzades, ni cap tipus de senyalització o anunci publicitari, sense l’autorització prèvia de
l’Ajuntament. Tampoc li estarà permès emmagatzemar, fora dels límits de les dependències
objecte del contracte, productes, caixes, o mobiliari, tinguin o no relació directa amb el servei
objecte de l’adjudicació.
2. Exercir per sí mateix i al seu risc i ventura l’explotació, sense poder-la traspassar, ni arrendar,
ni cedir de cap manera a tercers, llevat de concessió prèvia i expressa de l’Ajuntament.
3. Prestar el servei en els termes que es descriuen en el contracte amb continuïtat i regularitat.
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QUALITAT I HIGIENE DEL SERVEI
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En cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari ha de prestar el servei fins que s’efectuï la nova
adjudicació.
4. En relació amb l’explotació del servei, l’adjudicatari haurà de satisfer les despeses de
l’explotació, assumir el risc i abonar a l’ens local el cànon anual de la concessió.
5. Aportar el personal necessari per al compliment del servei. Permetre al públic en general la
utilització de les instal·lacions i prestar el servei amb la deguda diligència i qualitat, tot tenint
cura de l’atenció, respecte i correcció en el tracte amb el públic.
6. Organitzar i coordinar l’actuació del personal contractat.
7. Vetllar pel reciclatge i formació tècnica permanent del seu personal.
8. Utilitzarà i prestarà els serveis propis de bar a les zones de terrasses i bar durant els dies i
horaris fixats.
9. Posta a punt dels espais d’ús de les zones de terrassa, menjador i de bar així com dels
materials (taules, cadires, etc.)

11. Aportar la vaixella necessària, d’acord amb la proposta presentada, per a la prestació del
servei. Així mateix, podrà aportar tot l’equipament i mobiliari que estimi adients als efectes de
millorar el servei de bar. Sempre que aquests elements no s’incorporin permanentment al
local, s’entendrà que la seva aportació serà únicament pel temps de durada del contracte i, una
vegada finalitzada la seva vigència, seran retirats per l’adjudicatari.
12. no permetre la utilització de gots, plats o estris similars fora de les zones expressament
autoritzades.
13. complir les restriccions legals en matèria de venda de begudes alcohòliques, amb
prohibició absoluta de servir-ne i vendre’n a persones menors d’edat i a persones amb signes
d’embriaguesa, així com en matèria de tabac, tant pel que fa a la prohibició de venda a
persones menors d’edat com pel que fa a les zones on està prohibit fumar, i col·locar i exhibir al
públic els rètols que així ho indiquin en la forma establerta per la normativa vigent.
14. Mantenir en perfecte estat de funcionament, durant l’horari establert, el servei de bar,
respectant les normes d’higiene establertes en la legilació vigent i realitzant les tasques
descrites a continuació:
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10. Equipar íntegrament i al seu càrrec, d’acord amb la proposta presentada, l’espai de la
concessió amb els aparells d’hosteleria, mobiliari i qualsevol altre necessari per a l’explotació
de l’activitat que no es troben a la instal·lació.

Ajuntament dels Pallaresos
- Neteja diària integral del bar
- Neteja diària dels paviments del bar, menjador, terrassa
- Neteja i desinfecció diària dels lavabos de la zona de bar, amb posterior manteniment al llarg
de tot l’horari de funcionament, per tal de garantir el seu perfecte estat d’higiène.
- Neteja i esbandida diària de tota la zona de la terrassa
- Neteja de les taules desocupades tant de la terrassa com del menjador, eliminant les deixalles
que puguin quedar pel terra. Aquesta activitat s’haurà de desenvolupar ininterrompudament
durant l’horari de funcionament per tal de garantir un estat perfecte de neteja de la zona.
- Neteja quinzenal dels vidres de la zona de menjador, bar i zona de lavabo, així com la
desincristació de terra d’aquestes zones.
- Durant els mesos que resti oberta la piscina, l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la neteja
dels vestuaris, dispensari del socorrista, gespa, zona de platja i papereres.
15. Realitzar una gestió selectiva de tots els residus produïts a la instal·lació. Recollida de
restes, vidre, plàstic, cartró, a la zona de bar i reciclatge a la zona de piscina. Recollir la brossa
que s’hagi produït durant el servei, retirada dels cubells plens de deixalles i preparació per la
seva evacuació al carrer durant les hores de recollida d’escombraries. Els cubells disposaran de
bossa per les escombraries i no podran estar visibles al públic en general. Retirar la brossa de
les papereres de la zona de terrassa.

17. Exhibir en lloc visible la llista de preus.
18. Disposar dels fulls oficials de reclamació a disposició de les persones consumidores i
usuàries.
19. No podrà efectuar obres ni modificar les instal·lacions de l’Ajuntament. Si bé prèvia
sol·licitud per escrit, i amb autorització expressa de l’Ajuntament, es podran fer obres sempre
que això no produeixi detriment del servei ni menyscabament de les seves instal·lacions.
20. Conservar en perfecte estat les obres, instal·lacions i espais lliures objecte de concessió, així
com tots els seus elements, i fer-se càrrec de la reparació de qualsevol desperfecte, danys i
perjudicis soferts en l’objecte de l’autorització, fins i tot els produïts pels usuaris.
21. Retornar l’objecte de la concessió a la seva finalització en el mateix estat en què es va rebre
i amb les millores estructurals que s’hagin autoritzat, tot reconeixent la potestat de
l’Ajuntament per acordar i executar, per sí mateix, el llançament.
22. Subscriure una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys a tercers de

Codi Validació: 9937EQ44EHTPS5QQ9EJ9Q3KFK | Verificació: http://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 15

16. L'adjudicatari tindrà dret a percebre dels usuaris el preu que fixi. El mateix haurà de
presentar una llista de preus, que en tot moment serà revisada per i de comú acord amb
l'Ajuntament.
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qualsevol classe que poguessin produir-se a persones o coses a conseqüència de l’ús i
explotació de l’objecte de la concessió, per actes propis o dels seus empleats, amb una
cobertura mínima de 150.000 euros per víctima i de 300.000 euros per sinistre; i que cobreixi
també, a primer risc, els danys materials pel valor total del cost de les instal·lacions
concessionades amb designació expressa de l’Ajuntament.
23. Indemnitzar a tercers per danys de qualsevol tipus que poguessin produir-se a persones o
coses com a conseqüència de l’explotació de la concessió, per actes propis o dels seus
empleats, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
24. Durant la vigència de l’adjudicació, en qualsevol moment, a petició de l’Ajuntament haurà
de presentar la documentació següent:
- Justificant d’estar al corrent de les obligacions tributàries; IRPF, impost de societats, IVA, etc.
- Justificant d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social: règim d’autònoms i SS dels
treballadors que hagi contractat i còpia dels contractes, en el supòsit que es contractés
personal.
25. Retirar en finalitzar la concessió, els elements mobles que essent de la seva propietat,
siguin susceptibles de trasllat, però no els elements que s’incorporin o quedin subjectes al
local, els quals esdevindran propietat de l’Ajuntament.

27. Mantenir la instal·lació elèctrica amb els requeriments del vigent Reglament esectrotècnic
per a baixa tensió i les seves instruccions complementàries.
28. Complir la normativa fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de
riscos laborals, d’integració socials de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva de
dones i homes, de consum i ambiental, així com la normativa del sector que reguli l’activitat
que es desenvolupi en l’objecte de la concessió.
29. Cuidar de la vigilància eficaç per tal que totes les persones usuàries de les instal·lacions
guardin un comportament correcte, respectin les normes cíviques i higièniques i s’acompleixin
les normes de seguretat en les persones i en les coses.
30. Complir les obligacions corresponents relatives a l’obertura i exercici de l’activitat, i en
matèria d’horaris amb les especificacions que s’especifiquin.
31. Assumir el contingut i conseqüències de qualsevol relació jurídica de naturalesa civil,
laboral, mercantil, tributària o d’altre tipus que adopti amb motiu de la concessió, sense que en
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26. Complir les condicions tècniques de seguretat contra incendis, seguretat d’utilització i
salubritat establertes al Codi Tècnic de l’Edificació.
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cap cas se’n pugui derivar relació directa o subsidiària amb l’Ajuntament dels Pallaresos.
32. Fer-se responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual , industrial i
comercial del mobiliari i instal·lacions i indemnitzar a l’Ajuntament de tots els danys i perjudicis
que li poguessin derivar de la interposició de qualsevol reclamació.
33. Vetllar pel compliment estricte de les reglamentacions tècniques i sanitàries i de les normes
de qualitat vigents que resultin d’aplicació als productes d’alimentació que es serveixin al
públic, i acreditar a les visites de control oficial que els manipuladors d’aliments han estat
degudament formats en les tasques encomanades.
34. Vetllar per tal que en el moment de tancar el local quedin apagats els llums del barcafeteria i del xiringuito, lavabos i vestuaris.
36. Els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre, que la piscina municipal resta oberta, s'haurà de
fer càrrec de les entrades, sota control i direcció de la regidoria corresponent, entregant cada
setmana l’ ingrés corresponent.
37. Pagar el preu mensual del cànon per mes vençut i sense necessitat de requeriment per part
d'aquest, havent-se de realitzar aquest en els cinc primers dies del mes següent al de la
prestació del servei.

39. El concessionari no podrà alienar, gravar, ni transmetre els béns i instal·lacions que són
objecte de la concessió, ni hipotecar la concessió que és objecte d'aquest contracte.
40. No es podrà utilitzar vidre dins el recinte de la piscina.
41. Al xiringuito es podrà servir begudes, i tot tipus de menjar ràpid.
42. Anirà a càrrec del concessionari la despesa derivada de la comesa de xarxa elèctrica que
sigui necessària, sent del seu compte al mateix temps el pagament dels consums per aquest
concepte, així com els derivats dels sistemes de seguretat (alarmes) instal·lats als bens objecte
de la present concessió.
CLÀUSULA 20. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
1. Exercir facultats d’inspecció i vigilància en relació als béns objecte de la concessió de
les instal·lacions, les construccions i l’execució de l’activitat i donar les ordres i
instruccions necessàries per mantenir o restablir les condicions de la concessió.
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38. Seran en tot cas de compte de l’adjudicatari/ària les despeses de manteniment, reparacions
ordinàries i neteja del local i productes de neteja.
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2. Cobrar el cànon establert
3. Ordenar discrecionalment les modificacions que aconselli l’interès públic en relació a
horaris, ubicació i preus, prèvia audiència de la concessió.
4. Imposar al concessionari les sancions per les infraccions comeses, de conformitat amb
el que es disposa en aquest plec.
5. Exigir al concessionari en qualsevol moment l’acreditació del compliment de les seves
obligacions tributàries, de Seguretat Social i laborals.
6. Interpretar la concessió i resoldre el dubtes que ofereixi el seu compliment.
7. Revocar la concessió abans del termini establert per causa d’interès general. En aquest
cas, l’autoritzat tindrà dret a ser reintegrat pel cànon corresponent a l’anualitat corrent,
quantitat que cobrirà tots el danys i perjudicis que li hagi comportat la revocació.
8. Organitzar, previ avís al concessionari, qualsevol acte institucional, esportiu, lúdic o
cultural, inclosos tots els actes de la Festa Major, sense que es pugui al·legar per part
del concessionari cap mena d’indemnització. A més, els actes organitzats per
l’Ajuntament tindran preferència respecte a qualsevol altre acte o activitat que es
pretengui realitzar a les instal·lacions.
CLÀUSULA 21. FINANÇAMENT DE LA CONCESSIÓ
La concessió s’atorga a risc i ventura del concessionari i l’Ajuntament dels Pallaresos no
atorgarà cap subvenció al concessionari, ni participarà en el finançament de les instal·lacions
que hi efectuï aquest, ni garanteix cap rendiment mínim d’explotació.

El domini públic objecte de la concessió es troba adequat per a la seva utilització i explotació
de conformitat amb la seva destinació i compta amb les escomeses d’aigua i llum, desguassos i
la resta d’equipament que s’indica en l’annex. El concessionari podrà dotar la instal·lació amb:
- Qualsevol equipament complementari, prèvia concessió municipal.
CLÀUSULA 23. TEMPORADES I HORARIS
Horari ordinari d’obertura de la instal·lació del Bar de la Piscina
Horari d’Hivern (Comprès entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril):
-De diumenge a dijous: de 7:30 fins a 21:00 hores
-Divendres, dissabtes, vigília de festius i festius: de 7:30 fins les 23:00 hores.
Horari d’Estiu (Comprès entre l’1 de maig i el 30 de setembre):
-De diumenge a dijous: de 7:30 fins a 21:00 hores
-Divendres, Dissabtes, vigília de festius i festius: de 7:30 fins a les 23:00 hores
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CLÀUSULA 22. OBRES I INSTAL·LACIONS
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Horari ordinari d’obertura de la instal·lació del Xiringuito de la Piscina:
Horari d’Estiu (compres entre l’1 de maig i 30 d’octubre):
-De diumenge a dijous de 11 a 00:00 hores
-Divendres, dissabtes, vigília de festius i festius: de 11:00 a 2:00 hores del dia següent.
Qualsevol modificació d'horari haurà de ser pactada amb l'ajuntament. Es pactarà el dies de
descans setmanal, fixat de comú acord.
CLÀUSULA 24. INFRACCIONS I SANCIONS
Sense perjudici de les facultats de resolució del contracte, les infraccions o els incompliments
de les clàusules contractuals que puguin cometre l'adjudicatari es qualificaran com a faltes que
podran ser lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en el quadre següent:
màxim de 750 €, les

a) El tancament injustificat de la instal·lació municipal.
b) No respectar els límits d'espais determinats en el contracte de gestió de serveis.
c) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de l'autoritat.
d) No mantenir les instal·lacions en l’estat de netedat i higiene necessàries.
e) L’incompliment de l’horari establert.
f) Els retards en el compliment de les obligacions del/de la concessionari/ària.
g) El no sotmetiment a la inspecció dels serveis tècnics municipals.
h) La no exhibició del títol de concessió.
i) Incomplir qualsevol altra obligació que li imposa l’ordenament jurídic i el present plec de
clàusules i que no estigui tipificada com a infracció greu o molt greu.
Són INFRACCIONS GREUS, sancionables amb multa de fins a 1.500 €
a) La reiteració per part del/de la concessionari/ària en actes que donin lloc a sancions lleus.
b) L'actuació del/de la concessionari/ària que doni lloc a la depreciació de les instal·lacions.
c) L'ús anormal de les instal·lacions.
d) L'exercici d'una activitat diferent de l'objecte de la concessió.
e) L'incompliment reiterat de l'horari.
Tenen el caràcter d'INFRACCIONS MOLT GREUS, sancionable amb la resolució de la concessió:
3.000 €
a) La reiteració de tres infraccions greus.
b) El no exercici de l'activitat pel/per la concessionari/ària, en les condicions previstes en
aquest plec, per un termini superior a una setmana, o 20 dies no consecutius.
c) Qualsevol cessió que es pugui efectuar sobre el contracte, incloent-hi les encobertes.
d) No abonar a l'Ajuntament el cànon pertinent durant dues quotes, consecutives o no, del
cànon mensual establert.
e) La manca d’assegurança de responsabilitat civil.
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Són INFRACCIONS LLEUS, sancionables amb una multa de fins a un
següents:
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f) I les altres previstes en el present Plec.
Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys al domini o a les instal·lacions, i no
siguin conseqüència d'un esdeveniment fortuït o de força major, el/la concessionari/ària haurà
d’indemnitzar l’Administració pel desperfectes ocasionats.
És competència de l’Alcalde la imposició de sancions, amb excepció de les que impliquin
resolució de la concessió, que les haurà d'acordar el Ple de la corporació, d'acord amb els
tràmits generals del procediment sancionador, previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
La comissió d’una infracció molt greu, o dos de greus en el termini d’un any, podrà comportar
la imposició de la sanció de l’extinció de la concessió, sense que el/la concessionari/ària pugui
reclamar danys i perjudicis.
CLÀUSULA 25. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
La concessió s’extingeix per:
- Venciment de termini
- Desaparició del bé objecte de la concessió
- Desafectació del bé objecte de la concessió
- Renúncia de la concessió
- Revocació de la concessió
- Resolució judicial

En finalitzar el termini de la concessió, les instal·lacions i el domini públic ocupat així com tots
el béns afectats a la concessió revertiran a l’Ajuntament en perfecte estat de funcionament i
lliures de qualsevol compromís del concessionari amb tercer.
Durant el cinc mesos anteriors a la finalització de la concessió, l’Ajuntament inspeccionarà el
béns objecte de concessió i determinarà quines obres, treballs i reparacions són necessàries
per deixar-los en perfecte estat d’utilització i funcionament. El concessionari haurà de realitzarlos i cas de no fer-ho, els durà a terme l’Ajuntament amb càrrec a la garantia definitiva, i cas
que el seu cost l’excedís, s’utilitzarà a la via de constrenyiment.
CLÀUSULA 27. JURISDICCIÓ
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències
que sorgeixin al llarg de la seva durada o aplicació hauran de resoldre’s per la via administrativa
o per la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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CLÀUSULA 26. REVERSIÓ

