
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES D'ADJUDICACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SE RVEI PÚBLIC DEL  
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL EN RÈGIM D’ARRENDAMENT 
   
1.   És objecte d'aquest plec de clàusules d'explotació el servei públic municipal del Bar 
de la Piscina  de l’Ajuntament de Camprodon,  a prestar en règim d'arrendament. 
     
El servei es prestarà per arrendament, per la qual cosa el contractista utilitzarà els béns 
municipals per prestar el servei públic sota la seva responsabilitat i el seu risc, abonarà a 
l'Ajuntament el cànon corresponent i percebrà, com a retribució, els ingressos 
procedents de l’explotació del servei, sens perjudici del que disposen els paràgrafs 
següents. 
 
Només poden optar a la contractació les associacion s sense finalitat de lucre 
domiciliades a Camprodon.  
     
El servei és de titularitat municipal, i per tant restarà sota la direcció i el control de 
l'Ajuntament de Camprodon, el qual podrà modificar-lo i suprimir-lo, així com exercir les 
atribucions que li confereix l'article 248 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
     
El servei consisteix en la gestió, el manteniment i l'explotació del bar de la Piscina 
Municipal de Camprodon i el control d’entrades a l’equipament municipal, temporada 
estiu 2016 de l’1 de juny al 13 de setembre, i es regirà, quant al seu funcionament i a les 
relacions amb els usuaris pel present Plec de Condicions i els principis reguladors 
d’administració i servei de locals públics de bars de lliure concurrència. 
 
 2.   Per tal de garantir la reversió en condicions normals d'ús de tots els  béns, 
instal·lacions i materials afectes al servei, serà d'aplicació a aquest contracte el que 
disposa per a la concessió l'article 262.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, durant els dos anys anteriors a la data d'extinció del contracte. 
     
3.   Els béns i les instal·lacions municipals que s'entregaran al contractista seran els que 
consten amb la seva valoració oportuna a l'annex I d'aquest plec. 
     
4.   El termini del contracte serà d’un any, i serà susceptible de ser prorrogat tàcitament 
per anys naturals. 
     
5. Durant el primer any de vigència del contracte, el contractista haurà d'abonar a 
l'Ajuntament de Camprodon un cànon anual mínim  de  300 euros , que es satisfarà per 
dotzenes parts mensuals, dintre dels cinc dies hàbils següents a la finalització del 
període mensual corresponent. 
     
Per als anys successius, l'import del cànon es revisarà en la mateixa proporció que ho 
hagi fet l’increment de preus de consum (IPC) de l’any anterior. 
         



 
 
6.   El contractista estarà obligat a mantenir en bon estat les obres i instal·lacions afectes 
a la prestació del servei, reparar-les a càrrec seu i retornar-les en extingir-se el contracte 
en el mateix estat en què les va rebre. 
     
En relació amb l'explotació del servei, el contractista ha de satisfer les despeses 
d'explotació, assumir-ne el risc i pagar a l'Ajuntament el cànon establert. 
     
 
Així mateix el contractista tindrà les obligacions que assenyala l'article 235 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació amb el servei de control d’entrades a la piscina, l’Ajuntament estableix una 
compensació màxima anual de 3.300 euros  que seran objecte de pagament i/o 
compensació durant el mes de setembre de cada exercici.   
 
El servei de jardineria del recinte anirà  a càrrec de l’Ajuntament. 
 
7.   Donades la naturalesa i característiques del contracte, no es considera necessari 
constituir garantia provisional per participar en el concurs d'adjudicació ni tampoc 
garantia definitiva. 
     
8.   Les relacions amb els usuaris s'atindran als principis reguladors d’administració i 
servei de locals públics de bars de lliure concurrència. 
 
9.   Constituiran obligacions bàsiques de l’adjudicatari: 
     
a)   Prestar el servei de bar durant tot l’horari en que estigui oberta al públic la Piscina 
Municipal durant la temporada anual que estableix l’Ajuntament.  
 
b)   Prestar el servei de control d’entrades de la Piscina Municipal. 
 
c)   Abonar a la tresoreria municipal el preu de l’explotació pel qual resulti adjudicada 
aquesta. 
 
d) Correran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari les despeses pròpies de l’explotació, i les 
de subministrament que siguin pròpies del bar. Seran també a càrrec de l’adjudicatari les 
obligacions governatives, tributàries i laborals, amb total indemnitat de l’Ajuntament. 
 
e) L’adjudicatari queda obligat a explotar directament el servei sense poder cedir a 
tercers ni alienar ni transmetre per cap concepte els drets d’explotació atorgats pel 
present plec de condicions i a tenor de l’adjudicació. 
 
10. Serà d’aplicació el règim sancionador establert a l’article 253 del ROAS (Decret 
179/1995, de 13 de juny) i a aquests efectes es consideraran faltes lleus  la manca de 
diligència suficient en el compliment de les obligacions de l’adjudicatari quan aquesta no 
suposi pertorbació del servei. Es consideraran faltes greus  la reincidència en falta lleu i 
les accions i omissions de l’adjudicatari que suposin pertorbació en el correcte 



 
 
funcionament del servei, molèsties i perjudicis als usuaris. Es consideraran faltes molt 
greus  la reincidència en falta greu, l’abandó del servei per més de tres dies consecutius 
o cinc no consecutius en el període d’un mes, les accions i omissions de l’adjudicatari 
que suposin greu pertorbació del servei, danys i perjudicis als usuaris, a les instal·lacions 
i/o malmetin la imatge pública del servei o de l’Ajuntament. 
 
11. Les faltes lleus es sancionaran amb multa de 100,- euros. A les faltes greus 
correspon la imposició de multa de 500,- euros i si es tracta de pertorbació dels servei 
que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la sanció 
anterior portarà aparellada la intervenció de la concessió, sempre que l’Ajuntament no 
decideixi la resolució del contracte, quan sigui procedent. Les faltes molt greus són 
sancionades amb la resolució del contracte, sense perjudici del ressarciment de danys i 
perjudicis que correspongui.  
 
 
12.   El contracte s'extingirà per les causes que estableixen els articles 241 i 279 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb els efectes determinats pels 
articles 261 a 264 del mateix reglament. Així mateix, el contracte s'extingirà per les 
causes que descriu l'article 223 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i 
per la comissió de falta greu o molt greu per l’adjudicatari.   
 
13.   L'Ajuntament contractant podrà acordar el rescat del servei quan es produeixin les 
circumstàncies legalment previstes i seguint el procediment i efectes que estableix el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
     
14.   En cas de modificació del servei per part de l'Ajuntament de Camprodon, aquest 
estarà obligat a restablir l'equilibri financer, i en cas de supressió del servei haurà 
d'indemnitzar el contractista en la forma i amb l'extensió legalment procedent. 
     
15.   Aquest contracte de gestió del servei s'adjudicarà per concurs i mitjançant 
procediment obert en el qual només poden participar les entitats (associacions o 
fundacions) sense finalitat de lucre legalment constituïdes  
     
16.   Els criteris que es valoraran en la selecció del contractista seran els següents: 
     
a) Augment del cànon a percebre per l'Ajuntament, fins a 10 punts a raó d’un punt per 
cada cent euros/temporada.  
 
b) Disminució de l’aportació de l’Ajuntament, fins a 10 punts a raó d’un punt per cada 
cent euros/temporada.  
     
c)   Millores en la prestació del servei, fins a 14 punts: 
  1.- Assumpció del servei de socorrista de la piscina   6 punts  
  2.- Assumpció del servei de neteja        4 punts  
      3.- Millores al servei de bar               2 punts 

4.- Altres millores del servei, fins a     2 punts 
 



 
 
En el cas de que no hi hagi ofertes al respecte,  la prestació dels serveis de socorrista i 
neteja anirien a càrrec de l’Ajuntament. 
 
17.   La presentació d'ofertes s'atindrà al que disposa el plec de clàusules 
administratives generals per als contractes de gestió de serveis públics, aprovat pel Ple 
de l'Ajuntament.  La proposició econòmica s'atindrà al model següent: 
     
«El senyor/La senyora ____, domiciliat/ada a ____, carrer ____, núm. __, amb DNI núm. 
____, major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ____, amb domicili a 
____, carrer ____, núm. __), una vegada assabentat/ada de les condicions exigides per 
optar a l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de bar de la Piscina 
Municipal en règim d'arrendament, es compromet a prestar el servei esmentat amb 
subjecció al plec de clàusules d'explotació, basant-se en l'oferta següent: 
     
a)   Cànon a satisfer a l'Ajuntament el primer any:  
 
     __________________ EUROS/ MES  
 
b)   Millores en la prestació del servei: 
 
1.- Assumpció del servei de socorrista de la piscina:  

€ SI 
€ NO 

 
2.- Assumpció del servei del servei de neteja:       

€ SI 
€ NO 

       
 
3.- Millores al servei de bar:                
 
 
4.- Altres millores del servei: 
 
 
   
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les 
condicions que s'exigeixen per contractar amb l'Administració i que no està inclòs en cap 
prohibició per contractar, conforme als articles 60 i següents del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  
     
Lloc, data i signatura del licitador.» 
 
 
Camprodon, 12 d’abril de 2016 
 


