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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT
PER A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PISCINA PÚBLICA I BAR
RESTAURANT, A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA FONTMARTINA.
________________________________________________________________________
1. OBJECTE.
L’objecte del present Plec és establir les condicions tècniques de la contractació del servei
de la gestió de la piscina municipal i bar restaurant, de les instal·lacions esportives de la
Font Martina, al passeig de les Escoles 19-21, promoguda per l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.
Els codis CPV que s’ajusten al servei objecte d’aquest contracte són els següents:
92.61.0000: Serveis de gestió d’instal·lacions esportives
55.20.0000: Servei de restaurants i de subministraments de menjars.
2. ÀMBIT.
Les instal·lacions objecte de la concessió són totes les incloses en el recinte esportiu del
Passeig de les Escoles 19-21, a excepció de la primera planta del edifici de bar restaurant,
que queda exclosa del present Plec.
El recinte esportiu, d’una superfície total de 3.554 m2, contempla els següents espais i
instal·lacions:
1. Edifici de vestidors i lavabos: 122 m2.
2. Edifici de bar-restaurant (només planta baixa): 198 m2.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3. Zona de platja, zones verdes, jardins i esbarjo.
4. Piscines:
- Gran: 25 x 12,5 metres (312,5 m2 – 491,31 m3)
- Petita: 8 x 4 metres (32 m2 i 25,6 m3).
5. Sala de màquines: Amb les instal·lacions de depuració, control de l’aigua i sistema
de cloració salina amb els següent elements principals: Vàlvules i bombes de
recirculació i filtratge, filtres de sílex, màquina de cloració per electròlisis salina,
dosificadors de clor i PH i Autòmat de control (PLC) amb escada de control i
programació dels sistema.
6. Aforaments: L’aforament màxim del bar-restaurant és de 49 persones, els
aforaments màxims de la piscina son: 300 persones a la zona d’estància, 120 a la
zona de bany (dins de l’aigua).
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Queda exclòs del present Plec la planta primera de l’edifici de bar-restaurant.
3. CONDICIONS GENERALS
Primera
En la programació que proposi l’empresa concessionària caldrà que quedin definits
explícitament com a mínim els següents aspectes:
-

Estudi econòmic justificatiu de l’oferta presentada.

-

Pressupost detallat de les millores a realitzar.

-

Programació activitats de la piscina, i altres activitats socials i culturals.

Segona
L’adjudicatari haurà de respondre de qualsevol dany que es derivi de la prestació del servei
i del personal al seu càrrec. En aquest sentit, presentarà a l’Ajuntament una còpia de les
pòlisses d'assegurances contractades en el termini màxim d'un mes des de la data
d’adjudicació del contracte i els certificats de pagament de les posteriors renovacions.
Tercera
Es disposarà d'un "Pla de prevenció de riscos laborals", en compliment de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals vigent.
Quarta

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’adjudicatari designarà una persona que serà l'interlocutor/a i responsable tècnic/a en
primera instància en relació al servei prestat, davant de l'Ajuntament. Aquesta persona
haurà de trobar-se localitzable, disponible i amb capacitat de decisió per donar resposta
immediata a possibles eventualitats, emergències o encàrrecs extraordinaris sol·licitats per
l'Ajuntament. Aquesta persona preferiblement hauria d’ésser la mateixa durant tota la
durada del contracte.
Cinquena
Tot el personal que l’adjudicatari adscrigui als serveis haurà d'adoptar una vestimenta
unitària que els identifiqui corresponentment, a més a més d'un identificador de les dades
de la persona. En la vestimenta no hi figurarà cap motiu publicitari o d'esponsorització.
Sisena
L’empresa adjudicatària no utilitzarà la imatge dels serveis, instal·lacions o altres propis
d'aquest contracte, amb motius publicitaris o de qualsevol altre mena, sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
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Setena
Cada semestre, l’adjudicatari lliurarà a l'Ajuntament un informe/memòria del
desenvolupament del servei, amb especificació dels punts forts i febles de la concessió,
possibles millores, deficiències detectades i l’estat de comptes.
Vuitena
El personal adscrit al servei tindrà la obligació de comunicar per escrit a l'Ajuntament,
qualsevol incidència, deficiència o desperfecte que detectin en les instal·lacions, encara
que aquesta no afecti al normal desenvolupament de les seves tasques.
Novena
Quan per motius degudament justificats l'Ajuntament no consideri idoni el personal adscrit
al servei, l’empresa concessionària restarà obligat a substituir-lo.
Desena
El servei es presta per concessió, per la qual cosa l’adjudicatari assumeix la gestió i
explotació del servei sota el seu propi risc operacional.
L’ajuntament únicament restablirà l’equilibri econòmic del contracte quan causes de força
major determinin de manera directa la ruptura substancial de l’economia del contracte i els
supòsits previstos a la Llei de contractes vigent.
4. TERMINI DE LA CONCESSIÓ.
La concessió s’atorga pel termini de 4 anys a partir de la data de la signatura del contracte
corresponent.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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5. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA.
El cànon mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de 150,00
euros mensuals més 31,50 euros del 21% d’IVA = 181,50 € iva inclòs per 12 mesos total
1.800,00 € + 378,00 € del 21% d’IVA = 2.178 € IVA inclòs anuals. I quedarà fixat
definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui en resulti l’adjudicatari. Aquest cànon
es podrà revisar segons les condicions del plec de clàusules administratives.
Els licitadors podran millorar a l’alça aquest cànon, tal i com queda expressat al punt 14
d’aquest Plec, Criteris d’Adjudicació.
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6. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A REALITZAR.
D’acord amb les clàusules del present plec, es pretén adjudicar la concessió del servei de
gestió de la piscina i bar-restaurant, a fi i efecte que es prestin a qui lliurement vulgui accedirhi, els següent serveis, que tenen el caràcter de mínims:
a) Piscina pública: Servei de piscina pública a les dues piscines existents al recinte.
Les característiques de funcionament serà el següent:
-

El període d’obertura al públic serà des de principis de juny fins a mitjans de
setembre. L’Ajuntament indicarà concretament la data d’inici i final.

-

L’horari serà diari, entre les 10,30 i les 20 hores.

-

L’ús serà el propi de piscines públiques, incloent la realització de cursos de
natació per a nens, joves i persones adultes, i per l’organització de competicions
esportives de les diverses modalitats aquàtiques.

b) Servei de Bar o Bar-Restaurant.
-

Període d’obertura al públic: tot l’any, regint-se el seus horaris d’obertura per allò
que estableix la normativa vigent sobre horaris comercials.

-

Es podrà exercir l’activitat de servei de bar o servei de bar-restaurant a la zona
interior de l’edifici destinat a bar-restaurant, amb ús de la terrassa exterior i la
terrassa interior annexa al restaurant.

-

Possibilitat de vacances anuals, amb la corresponent autorització per part de
l’Ajuntament.

7. DRETS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A més de les detallades en el Plec de Clàusules Administratives, l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera tindrà els següents drets i facultats:
a) L’Ajuntament, podrà autoritzar la utilització de les instal·lacions de la piscina
municipal i els serveis del concessionari si cal, sense cap cost addicional per si
mateix per diferents serveis municipals, havent de notificar al concessionari amb un
mínim de 15 dies d’antelació. Aquests serveis podran ser, entre d’altres:
1 - Banys nocturns zona jove.
2 -.Jornada Jocs Aquàtics, en cas de dur-se a terme.
b) L’Ajuntament es reserva el dret d’organitzar jornades o actes específics pel foment
de l’esport, la cultura, serveis socials, etc incloent activitats aquàtiques havent de
notificant-ho al concessionari amb un termini de 15 dies d’antelació.
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c) L’Ajuntament podrà dur a terme, en qualsevol moment de la durada del contracte,
inspeccions per comprovar el bon estat i funcionament de les instal·lacions, tant de
la piscina com del bar-restaurant.
8. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI.
A més de les detallades en el Plec de Clàusules Administratives, seran obligacions del
contractista les següents:
a) Destinar les instal·lacions a la finalitat específica de la concessió i no aplicar-la a
d’altres usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en qualsevol forma contractual.
b) Prestar el servei durant el termini de la durada de la concessió, anant al seu càrrec
les despeses que s’originin, inclosos energia elèctrica del bar-restaurant i de la
piscina, recollida d’escombraires, amb la contraprestació obtinguda pels ingressos
pels usuaris. També seran del seu càrrec les despeses de telèfon, calefacció, neteja,
desinfecció, pintura, cristalleries, elements de fusta, conservació i revisió dels
extintors i sistemes d’alarmes, de l’electricitat i gas de la que s’haurà de fer el canvi
de nom dels contractes.
c) Desinfecció dels espais corresponents a aquesta activitat anualment.
d) El concessionari realitzarà i al seu càrrec el manteniment de les zones verdes i
jardineria de tot el recinte i presentarà un pla i el contracte de manteniment de
jardineria per la seva aprovació.
e) Realitzar a l’inici del servei, la inversió inicial descrita en el punt 9 d’aquest Plec.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

f) La conservació de les construccions i instal·lacions, així com el manteniment i
perfecte estat de funcionament, neteja i higiene de la piscina i bar restaurant fins que
aquestes retornin a l’Ajuntament. El concessionari realitzarà conjuntament amb el
serveis municipals el corresponent programa de manteniment de totes les
instal·lacions i que haurà de ser aprovat per aquest Ajuntament.
g) El contractista haurà de lliurar trimestralment el resum d’ingressos realitzats pel
servei de la piscina (bitllets i abonaments).
h) Admetre el gaudiment del servei a tota persona, llevat de comportaments inadequats.
i) Es donarà compliment en tot moment a la normativa vigent en supressió de barreres
arquitectòniques. El bar- restaurant té una aforament del local permès de 49
persones, si el concessionari volgués augmentar aquest aforament haurà de realitzar
els treballs necessaris per adaptar els espais i itineraris que marqui la normativa
vigent que aniran a càrrec del concessionari i incloure el canvi a l’expedient de
l’activitat.
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j) Es prohibeix la instal·lació de màquines escura butxaques de joc a l’atzar a tot el
recinte.
k) Tramitar i obtenir la corresponent llicència d’activitats municipal que comprengui
totes les activitats que es realitzin a les instal·lacions objecte d’aquest contracte o en
tot cas el canvi de nom i les revisions o controls preceptius.
l) En cas que es desitgi que l’aforament del bar restaurant superi les 49 persones, i en
compliment de la normativa vigent de supressió de barreres arquitectòniques,
realitzar els treballs necessaris per adaptar els espais i itineraris de l’edifici,
especialment pel que fa referència a l’existència d’un servei adaptat a persones
discapacitades per compte del concessionari.
A més, pel servei de piscina pública, es tindran les següents obligacions específiques:
a) Prestar els serveis als quals obliga el present plec de condicions i les ordres i
instruccions que vagi dictant l’Ajuntament.
b) Controlar que tota persona que entri a les instal·lacions de la piscina municipal
disposi de l’entrada o abonament corresponent.
c) Conservar les instal·lacions en perfecte estat d’utilització, destinant-les a l’ús pactat
exclusivament. En el cas d’observar qualsevol desperfecte s’haurà de notificar en el
mateix dia als serveis tècnics municipals.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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d) Contractar el personal adequat per a prestar el servei complint amb les funcions de
guarda-roba, neteja vestidors, posta en marxa i manteniment de les instal·lacions, i
socorrista; aquestes darreres persones hauran de tenir la titulació adequada d’acord
amb la normativa vigent. Abans de l’inici de la temporada es presentarà còpia
compulsada de les titulacions de les persones contractades. Igualment de forma
mensual es presentarà fotocòpia de les cotitzacions a la seguretat social.
e) El concessionari tindrà l’obligació de comunicar en un màxim de 24 hores qualsevol
incident que afecti al servei de piscina i si és greu i/o afecta a la salut de les persones
en 2 hores, via telèfon, e-mail, o altres, a qualsevol dia i hora. Nomenarà un/s
interlocutors vàlids per comunicar-se amb l’Ajuntament per aquests mitjans, en cas
d’incompliment es considerà una infracció greu.
f) El concessionari del servei s’haurà de fer càrrec de la prestació del servei de
socorrisme aquàtic per a les activitats de natació que s’organitzin (fora de la
temporada d’estiu) pels alumnes dels centres públics d’ensenyament del municipi,
fins a un màxim de 60 hores per temporada; la prestació d’aquest servei s’haurà de
realitzar de forma contínua, durant 10 dies i dins l’horari de 9 a 14 hores.
g) Donar compliment de la normativa vigent en matèria de piscines públiques i en
concret al compliment del Decret 165/2001 de 12 de juny de modificació del Decret
95/2000 de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
6
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piscines d’ús públic i on s’estableixen les responsabilitats del funcionament, el
manteniment, la salubritat, la seguretat de les piscines i al “Real Decreto 742/2013,
de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las
piscinas”.
A aquests efectes, durant el període d’obertura al públic s’ha de garantir la
disponibilitat d’un responsable del manteniment i el correcte funcionament de les
instal·lacions que tingui la titulació del curs per a operadors i manteniment de
piscines d’ús públic.
h) Previ a l’obertura de la instal·lació l’adjudicatari presentarà el sistema
d’autocontrol segon l’article 28 de l’esmentat decret que ha d’incloure com a
mínim els següents plans:
- Pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions: Fent especial incisió en els
punts següents:
1) En el Pla d’autocontrol s’ha d’especificar el material no fungible. En
referència a la maquinaria caldrà disposar de les instruccions d’ús i
seguretat.
2) Cal descriure els horaris i les periodicitats de les rutines de treball.
3) En el pla d’autocontrol cal fer constar els diferents tasques que realitza
cada persona.
4) El pla d’autocontrol ha de disposar de les fitxes de seguretat dels
productes químics que s’utilitzen.
- Pla de tractament de l’aigua i desinfecció: Fent especial incisió en els punts
següents: (art. 22.2, 27.2 i 28 del D95/2000).
i.
ii.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

iii.
iv.

El pla d’autocontrol ha de descriure els vasos i el seu funcionament.
Aquest ha d’incloure la planificació de les feines de manteniment (diàries,
setmanals, mensuals, trimestrals i anuals)
Els controls han d’incloure el paràmetre clor combinat, com també els
volum d’aigua recirculada i aigua entrada al sistema de depuració.
El pla d’autocontrol ha de disposar de les fitxes de seguretat dels
productes químics que s’utilitzen.
Cal conservar els registres d’autocontrol un termini de dos anys mínim.

- Pla de formació del personal de manteniment.
- Pla de control microbiològic de l’aigua de bany: Fent especial incisió en els
punts següents: (art. 28 D95/2000)
1) Especificar els punts de mostreig.
2) Especificar les freqüències de les anàlisis.
3) Descriure les accions a dur a terme en cas d’incompliment de cada
paràmetre (mesures correctores), segons l’article 28 de l’esmentat
decret.
7
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- Informació als usuaris.
1) Cal informar als usuaris dels aforaments en espais esportius i vestidors
(art. 15, D95/2000),
2) Cal informar als usuaris dels resultats dels anàlisis diàries dels nivells de
clor, PH i terbolesa. (art. 14, RD 742/2013).
3) Cal informar als usuaris de les analítiques fisicoquímiques i
microbiològiques i dels nivells de CO2.(art. 11.3, RD742/2013)
4) A l’entrada dels serveis hi figurarà, en un lloc visible, l’horari de la darrera
neteja (art 27.3, D95/2000).
Nota: El pla de desratització i desinfecció va a càrrec de l’Ajuntament.
i) Realitzar les funcions de manteniment de les instal·lacions al seu càrrec, amb
especial cura del manteniment dels equips de depuració i control de l’aigua i la neteja
de les piscines, vestidors i entorn, control de la qualitat de l’aigua, cloració i
especialment el que s’estableix a l’article 23.3 de l’esmentat decret, que les
determinacions del clor residual utilitzat, clor combinat, PH i transparència de l’aigua
es realitzarà un mínim de dues vegades al dia, en els moments d’obertura de al
piscina i de màxim confluència al públic.
j) Realitzar els treballs de conservació de les piscines un cop acabada la temporada i
realització del sistema els tractament necessari de l’aigua per la hibernació per tal de
assegurar que l’aigua arribi a la següent temporada en perfecte estat sense haver-la
de canviar. La revisió, els arranjaments necessaris, i la neteja abans que comenci la
propera al seu càrrec. Abans de l’obertura al públic de les piscines es farà una revisió
complerta per part del serveis tècnics municipals on es determinarà si és apta o no
per l’ús públic i en cas contrari es corregiran el defectes en un termini suficient per
l’obertura en la data fitxada.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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k) Posar a càrrec seu el material necessari pel correcte funcionament de la piscina com
la sal i clors necessaris , material anti-algues, gas, etc. Els materials de desinfecció i
control del PH de l’aigua dels vasos s’han de situar dins de cubetes de retenció,
etiquetar-los convenientment, i disposar de les fitxes tècniques dels productes, tant
a la sala de màquines com en el pla de tractament i desinfecció al seu càrrec.
l) Respectar i controlar l’aforament màxim segons la normativa vigent.
m) Permetre la utilització de totes les instal·lacions d’aquest contracte per l’ús de les
activitats del Casal d’Estiu, activitats adreçades a la gent jove i promogudes per
aquest Ajuntament, en les següents condicions:
- Horari d’utilització de les instal·lacions per part del Casals d’Estiu i Casal Jove
entre les 11 i 13 hores.
- Nombre de participants màxim de 50 persones simultàniament.
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- Per part de l’organització del Casal d’Estiu, s’hauran d’aportar els seus propis
monitors per tal de millorar les condicions de seguretat i convivència amb tots els
usuaris de la piscina, personal que haurà de complir la normativa vigent referent
a socorrisme en piscines públiques.
Aquest servei no suposarà cap mena de cost econòmic extra per l’Ajuntament.
9. INVERSIONS MÍNIMES A REALITZAR.
El concessionari haurà de realitzar els treballs d’adequació de les instal·lacions objecte
d’aquest contracte que siguin necessaris per tal de poder prestar els serveis objecte
d’aquest Plec en òptimes condicions. En qualsevol cas, aquestes inversions hauran de ser
com a mínimes les següents:
A l’edifici de bar-restaurant:
-

Pintura dels espais interiors, bianualment.

Al vestidors i dutxes:
-

Pintura dels espais interiors bianualment.

Un cop realitzats aquests treballs, els serveis tècnics de l’Ajuntament, previ a l’inici de
l’activitat, duran a terme una inspecció a les instal·lacions objecte d’aquest Plec, per tal de
comprovar que aquestes es troben en perfecte estat pel seu ús.
10. BÉNS QUE S’ENTREGUEN AL CONCESSIONARI.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La Corporació posarà a disposició del concessionari, a partir del dia següent de
l’adjudicació, les instal·lacions de les piscines públiques i de l’edifici del bar-restaurant
especificades en el punt, amb excepció de la primera planta de l’edifici del bar-restaurant,
tal i com es mostra en el plànol adjunt, així com l’inventari relacionat a l’Annex I d’aquest
Plec.
El concessionari aportarà la resta de l’equipament necessari pels serveis objecte del
present Plec, per tal de garantir un òptim servei, així com tot el material d’hostaleria
considerat com a material de reposició freqüent (gots, plats i resta de petit utensili) que no
siguin inclosos en la relació, acomplint la normativa de la prohibició dels plàstics d’un sol ús
vigent.
11. RÈGIM SANCIONADOR.
A més de les pròpies establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, es
consideren infraccions lleus, greus o molt greus les següents:
9

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000952

Codi Segur de Verificació: 2fc6396b-cc69-4b54-9c33-d098fb244000
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1959743
Data d'impressió: 20/05/2022 14:09:23
Pàgina 10 de 18

SIGNATURES

Ì2fc6396b-cc69-4b54-9c33-d098fbÇ8H `Î

DOCUMENT

1.- Antonio Puerta Martínez (AUT) (Enginyer tècnic municipal), 20/05/2022 10:36

1. Infraccions lleus.


La falta d’uniforme reglamentari del personal o presentar un estat indecorós.



La utilització dels uniformes o del material com a suport d’elements publicitaris o
propagandístics, que no siguin expressament autoritzats per l’Ajuntament.



La falta de respecte al públic.



Les baralles entre el personal durant la prestació del servei.



Deficient estat de la neteja de les instal·lacions, tant de les piscines com del barrestaurant.



Dins el període de funcionament de les piscines, paralització o interrupció del
servei de piscina durant 3 dies seguits.



En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del plec de
clàusules, què pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en els
apartats següents.

2. Infraccions greus


L’incompliment dels acords o decisions de l’Ajuntament.



Incompliment de les mesures de seguretat i higiene, i no dur a terme de forma
adequada el manteniment de les piscines (cloració, etc).



Presència de personal contractat per l’empresa concessionària sense la titulació
adequada.



La realització de tres faltes lleus.



Dins el període de funcionament de les piscines, paralització o interrupció del
servei de piscina superior a 3 dies i inferior a una setmana.



No informar a l’Ajuntament en el període establert de les incidències del servei.



No tenir realitzades les obres en els terminis establerts.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3. Infraccions molt greus


La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament, relatives a la
prestació del servei. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més ordres.



L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i
higiene en el treball del personal adscrit al servei.



Incompliment reiterat de les mesures de seguretat i higiene i de la normativa
sanitària vigent.



Absència de socorrista/es en el servei de piscines.



La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que
empari els riscos i responsabilitats del concessionari en l’execució del servei.

10
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Dins el període de funcionament de les piscines, paralització o interrupció del
servei de piscina durant més d’una setmana.



La realització de tres infraccions greus.



Frau en la forma de prestació del servei.

Per aquestes infraccions, s’aplicaran les sancions i multes establertes al Plec de Clàusules
Administratives.
12. CAUSES ESPECÍFIQUES DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE.
A més de les causes detallades al Plec de Clàusules Administratives, són causes
específiques d’extinció del contracte les següents:
a) Incompliment de la normativa vigent aplicable al servei de piscines públiques i a
restauració.
b) Exercir l’activitat sense els corresponents permisos, legalitzacions i autoritzacions.
c) Tenir tres infraccions molt greus.
d) Prestar el servei sense tenir el personal el la titulació corresponent, segons l’Art. 8
d’aquest Plec.
13. RÈGIM DE TRANSICIÓ I DESALLOTJAMENT.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Extingida per qualsevol causa la concessió, el concessionari haurà de deixar lliure i buit el
local, amb les seves instal·lacions en perfecte estat d’ús a disposició de l’Ajuntament qui
podrà, si no el desallotja voluntàriament, procedir al llançament per via administrativa pels
tràmits regulats a l’efecte en la legislació de Béns de les Corporacions Locals.
Sis mesos abans de l’acabament del contracte, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament
efectuaran una inspecció, comprovant el correcte estat d’aquestes. En cas contrari, el
concessionari realitzarà al seu càrrec les obres i treballs necessaris per a deixar la totalitat
de les instal·lacions en perfecte estat d’utilització i funcionament. Si no ho fes, les realitzarà
l’Ajuntament rescabalant-se amb càrrec a la garantia definitiva de l’adjudicatari i, en el que
l’excedís, s’utilitzarà la via de constrenyiment.
Les obres i instal·lacions realitzades pel concessionari durant la durada del contracte
quedaran revertides a l’Ajuntament sense cap dret a indemnització. El concessionari, no
obstant, podrà retirar aquells béns mobles de la seva propietat que no estiguin units de
forma permanent a la instal·lació, i l’extracció dels quals no menyscabi ni deteriori les
instal·lacions de reversió a l’Ajuntament.
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
L’Ajuntament realitzarà l’adjudicació a l’oferta que hagi obtingut més puntuació d’acord amb
el barem següent:
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A. OBJECTIVES: VALORACIÓ AUTOMÀTICA
CONTRA PRESTACIÓ ECONÒMICA (màxim 20 punts)
Per millora en el cànon de 150,00 € + IVA La puntuació del criteri d’adjudicació referit
per mes (12 mesos anuals).
a la proposició econòmica més alta, i a la
resta de forma inversament proporcional.
Fórmula: Punts = PM x (OV/OM)
Punts: els obtinguts per la proposició
objecte de valoració.
PM: puntuació màxima d’aquest barem, 20
punts.
OM: cànon més alt de totes les ofertes.
OV: cànon de l’oferta objecte de valoració.
INVERSIONS (màxim 15 punts)
Per millora en les inversions a les 1 punts per cada 1.000 € +IVA (*).
instal·lacions existents (a més de les
mínimes a realitzar a l’inici del contracte,
establertes al punt 9 d’aquest Plec) Màxim
15 punts:
- Nou Clorador Salino SAL250 500m3
HIDROLIFE de Sugar Valley o equivalent,
instal·lat i en funcionament (valorat en
5.875,00 € més IVA).

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- Altres.
B. SUBJECTIVES: JUDICIS DE VALOR
PROCEDIMENTS PROPIS (màxim 5 punts)
Es valorarà que l’empresa disposi de 2,5 punts per procediments propis en el
procediments propis incloent-hi les xarxes control de qualitat amb comunicació directa
socials, per a les reclamacions, incidents, immediata amb l’Ajuntament.
que facilitin el seguiment de l’activitat,
l’atenció a les persones, així com la millora 2,5 punts per procediments propis d’atenció
del servei. (S’ha d’aportar una descripció al públic i de queixes i reclamacions.
detallada).
Màxim 5 punts
PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES I SOCIOCULTURALS (màxim 10 punts)
Es valorarà la programació tant d’activitats 5 punts per programació d’activitats
esportives (cursets específics, formació esportives.
esportiva,
etc)
com
d’activitats
socioculturals al recinte (exposicions, 5 punts per activitats socioculturals.
recitals, etc).
Màxim 10 punts
(*)
Inversions a realitzar-se durant el primer any del contracte. S’han de presentar pressupostos detallats
amb mà d’obra i materials amb marques i models que seran aprovats prèviament.
12
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Santa Maria de Palautordera
L’Enginyer Tècnic Industrial
Antonio Puerta Martínez
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX I: INVENTARI DE MOBILIARI I EQUIPAMENT.
El mobiliari i equipament que s’entrega al concessionari, i que haurà de ser retornat a
l’acabament del contracte, és el següent:
BAR RESTAURANT
QUANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
48
10
4
42
4
36
24
6

CONCEPTE

DESCRIPCIÓ / OBSERVACIONS

CORTADORA DE FIAMBRES
Diam. 250 mm. Mod. 5525. 450x360x370
MUEBLE CAFETERO C/3 CAJON
1 Puerta y 2 estantes. Mod. 1210
BASTIDOR PARA MESA CON ESTANTE INFERIOR
Mod. 1703/5 1600x600x600
FREIDORA ELECT. SOBREMESA
6 LITROS - 3300 W
TOSTADOR DE PAN ELECTRICO
C/2 ESTANTES -3000W MOD.4310
HORNO PASTELERIA ELECT.
PARA 4 LATAS 425X345 MAS-BAGA
PLANCHA CR.D.LISA A GAS SOBREMESA
12000 K/H MAS BAGA-MOD.S-FCMG
MESA DE TRABAJO MURAL (SOLO ENCIMERA)
MOD.1713 1600X600X150
VITRINA REFRIGERADA MOTOR INC, C/8 GN 1/3-40 MOD.5581 1789x396x245
BOTELLERO DE 2 PUERTAS
1004X550X865 CAMARAS BEGUDES BAR
HORNILLO CAFETERIA 1 FUEGO A GAS
MOD. B-1G 300X460X230
ESCALFADOR EDESA 10 L. BUTÁ CI 100E3B
MICROONES TEKA ME17IVS 17L 1000 W
MICROONES ORBEGOZO BAS 17 l. MI1712
TV LCD32" SAMSUNG LE32B450C4
CABLE DE SO-15 MTS AMB CONECTOR RCA
CABLE VIDEO-15 MTS AMB CONECTOR RCA
NEVERA COMBI WHIRPOOL ACLASS
TV LCD SUNXTECH AMB DVD
ANTENA UHF 16db (tdt)
Amplificador UCM-40
Mesclador MNU
Altaveu per exterior PRISMA 50 TW
Altaveu PRISMA 60-T
Parella d'altaveus SB-3421
Projector de sostre
Pantalla de projección plegable
DVD SUNSTECH DVP-MX280
PORTATIL HP 6730S
IMPRESSORA TERMICA EPSON USB TIQUETS
CALAIX PORTAMONEDES
PROGRAMA DE GESTIO CLASSIC GES HOSTELERIA
RATOLÍ LABTEC OPTICAL WHEL NEGRE(OEM)
PANTALLA TÀCTIL LG 15"
MESA 70x70 INOX APLILABLE
SILLON DOBLE TUB ALUMINIO
MESA FINISTERRE 110x70 WZLT NOG.
MESA FINISTERRE 70x70 WZLT NOG.
SILLA BONN NOGAL HAYA
TABURETE PRAGA NOGAL
VASO LICORCITO ARC DE 4.3
BOTELLA MISURE DE 0,5 BORM
TETERA DE 0,23CL LACOR
14
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CONTENEDOR COLORES DE 120LIT
ENFRIADOR BOTELLAS CAVA
ESCURREPLATOS TOYMA BL
PINZA CARNE INOX LARGA
EXPOSITOR VITRINA SIMPLE
BANDEJA NOTAS DE 45 LACOR
TAULA DE POLIETILENO DE 50x30x2
TIJERA DE PESCADO DE 24 CM INOX.
CUCHILLO CARNICERO DE 25"
CUCHILLO COCINA DE 20 CM
CUCHILLO PAN MAITRE
CUCHILLO PATATERO DE 9 CM
DESCORAZONADOR DE MANZANAS
DESCORAZONADOR DE PIÑA INOX.
CAZUELA DE BARRO DE 13 CM
PINCEL PASTELERO
ESPATULA PINTOR SILICONA
SACACORCHOS DOBLE PALANCA
BIBERON DE 250
BIBERON DE 350
BIBERON DE 700
MANOPLA HORNO
CORTAHUEVOS DOBLE USO
RALLADOR 4 CARAS
PINZA COCINA DE 25C
PINZA MANGO
PINZA GRILL 30CM
BANDEJA PEDIDOS DE 45C
ACEITERA ILSA 3/4
INOX.
COLADOR BOLA DE 20 CM
COLADOR CHINO DE 20 CM
BATIDOR EXTRA DE 25 CM
BATIDOR EXTRA DE 35 CM
ESPATULA 35CM
LENGUA DE SILICONA
ESPATULA DE MADERA DE 70CM
ESPATULA DE MADERA DE 40CM
ESPATULA DE MADERA DE 50CM
ARAÑA DE 18 CM
CACILLO DE 12 CM
ESPUMADERA DE 12 CM
CUCHARA LISA INOX.
PAELLERA HONDA DE 45CM HIERRO
PAELLERA VALENCIANA DE 26CM
PAELLERA VALENCIANA DE 34CM
PAELLERA VALENCIANA DE 42CM
PAELLERA VALENCIANA DE 60CM
SARTEN DE 20CM CHEF LACOR
SARTEN DE 24CM CHEF LACOR
SARTEN DE 28CM CHEF LACOR
SARTEN DE 32CM CHEF LACOR
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ESCURRIDORA DE ALUMINIO DE 30C
CAZUELA CHEF LACOR 24CM
CAZUELA CHEF LACOR 32CM
CAZUELA CHEF LACOR 40CM
CAZO BAJO RECTO CHEF 18CM
CAZO BAJO RECTO CHEF 24CM
OLLA RECTA DE 28CM LACOR
OLLA RECTA DE 40CM LACOR
CAZO ALTO RECTO 16CM LACOR
CAZUELA ALTA C/TAPS 28 LACOR
ESCURRIDERA DE 35CM LACOR
RUSTIDERA 40CM HORNO INOX LAC
RUSTIDERA 50CM LACOR HORNO INOX
CALDERO CONICO C/ASAS DE 32C
PLATO LLANO DE 26CM BL CIM
PLATO HONDO 23CM CIM BL
TENEDOR POSTRE LUNCH JAY
CUCHILLO LUNCH JAY CUARZO
JARRA DE LUMI 1.3 CL
JARRA DE LUMI 1.0 LIT
TETERA INOX LACOR DE 0.25
ROMPENUECES INOX LACOR
RACIONADOR BOLA HELADO 50
JARRA DE 0.15 LACOR INOX
COPA PRINCESA AGUA DE 31CL
COPA PRINCESA VINO 23CL
COPA PRINCESA CAVA
PLATO POSTRE 20 CM BL
CUCHARA MESA
TENEDOR MESA
CUCHILLO MICROSIERRA
CUCHARA CAFÉ
CUCHARA MOKA
VASO CAÑA LISA
COPA COÑAC 20 CL ARC
VASO CARAJILLO 11 CL ARC
VASO CHUPITO
VASO AGUA MEDIUM
BANDEJA CAMARERO ANTIDESLIZANTE
RABANERA IRUN 14 CM
PINZA HIELO INOX
MINISERVICIE INOX
CONJUNTO 4 PINZAS INOX
EXTINTOR
NEVERA INDUSTRIAL DE QUATRE MÒDULS
PICA D'ALUMINI DOBLE A LA BARRA
PICA D'ALUMINI DOBLE A LA CUINA
MÀQUINA DE CERVEZA + 2 AMPOLLES + 1 BARRIL
TAULES DE FUSTA RECTANGULARS
TAULES DE FUSTA QUADRADES
CADIRES DE FUSTA
CADIRES DE PLASTIC VERD
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CADIRES DE PLASTIC BLANC
PARRILLA BARBACOA FERRO

VESTIDORS
a)
-

Entrada i mostrador:
1 moble mostrador.
1 caldera aigua calenta sanitària + 1 bombona butà.
1 extintor CO2.
2 extintors pols ABC.
3 taules plàstic.
1 banc de fusta.
2 penjadors.
1 mànega per regar.
4 elements separa-carrils.

c)
-

Vestidors dones:
3 banquetes fusta.
2 penjadors.
1 paperera.
1 sabonera.
2 miralls.

e)
-

W.C. exterior homes:
1 mirall.
1 sabonera.

b)
-

Vestidors homes:
4 banquetes fusta.
2 penjadors.
1 paperera.
1 sabonera.
2 miralls.

d)
-

Local farmaciola:
1 camilla plegable.
2 cadires.
1 mirall
1 estanteria.
2 ampolles d’oxigen medicinal.
1 sabonera.

f)
-

PISCINA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

1 maquina netejadora de fons i parets de la piscina.
1 lona protectora de cobriment de la piscina gran i 1 per la petita.
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W.C. exterior dones:
2 miralls.
1 sabonera.
1 paperera.
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1.- Antonio Puerta Martínez (AUT) (Enginyer tècnic municipal), 20/05/2022 10:36
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