PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE
L´EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE RIBES DE
FRESER PER L´ESTIU DE 2010 i 2011 MITJANÇANT CONCURS

Primera: L’adjudicació que mitjançant concurs del Bar de la Piscina Municipal.
Segona: El preu de licitació es fixa en la quantitat de 800 € (vuit-cents)+ IVA a l´alça.
(el preu inclou les dues temporades.)
Tercera: La forma de pagament queda determinat que es farà el dia 1 d´agost de 2010 i
1 d’agost de 2011
Quarta: La duració del present contracte es de dues temporades (estiu 2010-2011) i
s´estableix des del dia en què el Patronat Municipal d´Esports de Ribes de Freser (en
endavant Patronat) acordi obrir la Piscina Municipal i fins el seu tancament, que també
serà acordat pel mateix Patronat d´Esports.
Cinquena: Serà obligació de l´adjudicatari mantenir un servei pulcre i un tracte
agradable vers els usuaris de les instal.lacions.
Sisena: El Bar haurà de romandre obert durant l´horari de funcionament que estableixi
el Patronat .
Setena: Serà obligació de l´adjudicatari la neteja diària i el manteniment de les
instal.lacions. (vestuaris, lavabos, papereres, accessos i entorn a la piscina)
Vuitena: Les despeses de manteniment (electricitat, clor, productes de neteja...) de la
piscina seran a càrrec del Patronat.
Novena: Si l´adjudicatari no porta a terme les obligacions esmentades en el present Plec,
l’ajuntament i el Patronat podrà exigir l´acompliment del mateix o declarar nul el
contracte, tal com preveu la legislació vigent.
Desena: l’Ajuntament i ell Patronat es reserva els següents drets:
1. Inspeccionar totes les instal.lacions existents dins del recinte de la Piscina,
2. Demanar les entrades i els abonaments als usuaris de la Piscina
3. Intervenir si es produeix qualsevol anomalia.
Onzena: Queda prohibit organitzar festes, activitats recreatives i qualssevol mena
d´activitats dins del recinte de la Piscina sense el permís del Patronat.

Dotzena:
1. El contracte s´adjudicarà a compte i risc de l´adjudicatari i en conseqüència
l’ajuntament i el Patronat no farà concessions, sinó que s´atendrà al que consti
en el present Plec de condicions i al que les Normes de Règim Intern del
Patronat estableixin per a la piscina.
2. L´adjudicatari es compromet a complir i a fer complir el Reglament de Règim
Intern en allò que afecti a la Piscina Municipal. Amb aquest propòsit el Patronat
entregarà un exemplar del Reglament de Règim Intern a l´adjudicatari a
l´iniciar-se l´activitat.
Tretzena: El concurs es celebrarà transcorregusts els 15 dies naturals des de la
publicació al perfil del contractant amb termini màxim per presentar ofertes el dia 28
d’abril de 2010 i l’obertura dels sobres el 5è dia hàbil de la finalització del termini per
la presentació d’ofertes
Catorzena:
1. Qui vulgui concórrer haurà de presentar una proposició d´acord amb el model inserit
al final d´aquest Plec. La proposició es presentarà en sobre tancat. El licitador haurà
d´incloure en el sobre el seu currículum personal, fotocòpia del seu Document Nacional
d´Identitat (DNI) i fotocopia dels documents que consideri que acreditin els seus mèrits,
que es valoraran d´acord al següent barem:
1. Experiència professional en el sector de la restauració (màxim 10 punts):
a. Més d´un any i fins a 5 anys d´experiència: 5 punts.
b. Més de 5 cinc anys i fins a 8 anys d´experiència: 8 punts.
c. Més de 8 anys d´experiència: 10 punts.
2. Experiència professional prèvia en el sector de la restauració com a
Adjudicatari d´una Administració Pública / Empresa Pública (màxim 5
punts):
a. Més d´un any i fins a 5 anys d´experiència: 1 punts.
b. Més de 5 cinc anys i fins a 8 anys d´experiència: 3 punts.
c. Més de 8 anys d´experiència: 5 punts.
3. Cursos / Títols que acreditin formació en els següents àmbits (2 punts per
cada curs fins a un màxim de 10 punts):
a.
b.
c.
d.

Cursos del sector de la restauració / hosteleria
Cursos de socorrisme aquàtic
Cursos de Primers Auxilis
Titulació de manipulador d´aliments i begudes

2. En cas de produir-se un empat en la puntuació, s´atorgarà preferència a qui presenti
una oferta econòmica més alta.
3. Els mèrits podran acreditar-se per qualsevol document admissible en Dret.

Quinzena: Els plecs de proposicions s´admetran a l’ajuntament de Ribes de Freser a la
plaça de l’ajuntament 3, des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant i amb termini màxim per la presentació d’ofertes el dia 28 d’abril de 2010
Setzena: L´adjudicació del Concurs l´otorgarà l’ajuntament de Ribes de Freser
conjuntament amb el Patronat a la vista i consideració de les qualitats tècniques i
personals dels concursants, reservant-se el dret de declarar deserta la licitació.
Dissetena:
1. L´adjudicatari tindrà l´obligació de vendre les entrades per accedir a la piscina,
demanar els abonaments de temporada cada dia i a tots els usuaris i prohibir
l´entrada a qui no disposi de la corresponent acreditació.
2. Si l’ajuntament i/o el Patronat Municipal d´Esports de Ribes de Freser
comprova, per mitjà de les oportunes inspeccions, que no es compleix l´apartat
anterior, l´Adjudicatari haurà d´assumir el cost de totes les entrades no
recaptades.
3. En finalitzar la temporada l´adjudicatari rebrà un 10% (Deu per cent) del valor
de les entrades venudes al Bar. En cap cas s´inclourà en aquesta bonificació la
venda d´abonaments de temporada.
Divuitena: En tot el que no s´hagi previst en el present document regiran les
disposicions vigents en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Dinovena: La interpretació d´aquestes clàusules correspon a l’ajuntament i al Patronat
Muncipal d´Esports de Ribes de Freser.
Vintena: És un requisit necessari i obligatori que l´Adjudicatari estigui donat d´alta a la
Seguretat Social per a poder realitzar activitats econòmiques.
Vint-i-unena: S´estableix la prohibició de que l´adjudicatari subcontracti l´explotació
del Bar de la Piscina a una altra persona o empresa.

En/Na................................................................................................................................,
major d´edat, amb domicili a ...........................................................................................
DNI núm....................................... i ben assebentat del Plec de Condicions per
prendre part en el concurs per a l´adjudicació de l´explotació del Bar de la Piscina
Municipal de Ribes de Freser, es compromet a complir el contracte regit pel
present

plec

de

condicions

i

a

pagar

el

preu

........................................................................................ euros, (en lletra i números).

Data i Signatura del licitador

de

PATRONAT MUNICIPAL D´ESPORTS
RIBES DE FRESER

L’ajuntament de Ribes de Freser i El Patronat Municipal
d'Esports posa en coneixement de tots els interessats que
s´obre el termini per a què qui vulgui concórrer a
l´adjudicació de l´explotació del Bar de la Piscina
Municipal de Ribes de Freser durant la temporada d´estiu
de l´any 2010 i del 2011 pot passar per les ´Oficines de
l’ajuntament de Ribes de Freser a recollir el Plec de
Condicions que regiran l´explotació de l´esmentat Bar.

Termini de presentació de propostes 28 d’abril de 2010

Ribes de Freser, 7 d’abril de 2010

