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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES 

PISCINES MUNICIPALS PER A L’ ESTIU 2020 

 

Títol I. Condicions generals 

 

Clàusula primera. Objecte del contracte. 

 

El present concurs té‚ per objecte la contractació de la concessió administrativa 

demanial de l’ús privatiu de la instal·lació del bar de les piscines municipals durant 

l'estiu de 2020. 

 

El servei objecte de la concessió compren: 

 

1. Servei de bar de les piscines.  

2. Servei de venda d’entrades, abonaments i expedició dels mateixos.  

3. Servei de neteja del bar, vestidors, lavabos i dutxes diàriament. 

4. Servei de neteja i manteniment de la terrassa i recinte de les piscines diàriament. 

5. Servei de manteniment i control de la depuradora i neteja dels vasos de la piscina, un 

dels dos dies del cap de setmana. 

6. Servei de neteja i manteniment  de l’entorn de la pista de pàdel. 

 

Aquesta licitació té per objecte la selecció de l’adjudicatari del servei de gestió del bar 

de les piscines municipals durant l’estiu 2020, mitjançant contraprestació d’un cànon. 

 

L’adjudicatari prestarà el servei sota el seu propi risc i ventura i aportarà els mitjans 

personals, materials i tècnics que siguin necessaris per a la correcta prestació del servei i 

les activitats a desenvolupar. 
 
 

Clàusula segona. Instal·lacions objecte de la concessió 

 

Les instal·lacions objecte del contracte estan situades al recinte de les piscines 

municipals que s’inclou el bar, la terrassa, els vestidors (dutxes, vestuaris i local de 

primers auxilis –per ús dels socorristes-) i l’entorn de la pista de pàdel. 

 
 

Clàusula tercera. Règim Jurídic 

 



La naturalesa jurídica de la relació que vincularà l’adjudicatària 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 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, aplicant-se de manera supletòria el disposat a la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic.  

 

Les ofertes es podran presentar, d’acord amb el que preveu aquest Plec, fins el dia 17 de 

juny de 2020. 

 

La convocatòria per a l’atorgament de la concessió demanial es publicarà en el Perfil del 

contractant municipal (encara que la concessió no té naturalesa contractual i amb la 

única finalitat de garantir la màxima concurrència). 

 

L’atorgament de la present concessió demanial no comporta l’assumpció de cap 

obligació econòmica envers el concessionari per part de l’Ajuntament de Massalcoreig, 

assumint el concessionari qualsevol risc derivat de les activitats incloses en el projecte 

aportat pel mateix. 

 

De conformitat amb el que determina l’article 84 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 

patrimoni de les administracions públiques, només podran ser adjudicataris i titulars 

dels drets derivats del títol concessional les persones físiques i jurídiques que no es 

trobin incurses en cap de les causes que enumera com a prohibicions per a contractar 

l’article 71 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

 

 

Clàusula quarta. Preu base de licitació 
 

El preu base de licitació d’aquest arrendament és de 600,00 euros a la temporada. 

 

El pagament del preu es farà en dos terminis: 

 

- El primer el dia 15/07/2020, consistent en el 50 % del preu d’adjudicació. 

 

- El segon el dia 15/08/2020, consistent en el 50 % restant. 
 
 

Clàusula cinquena. Duració de la concessió i horari del servei 

 

La concessió comprendrà el període comprés entre els dies 24 de juny al 30 de setembre 

de 2020, ambdós inclosos, llevat que l'Ajuntament n’acordi un altre de diferent, atenent 

a les circumstàncies meteorològiques o qualsevol altra circumstància, així mateix 

l’Ajuntament pot acordar allargar la temporada màxim fins al  30 de desembre de 2020. 

L'incompliment del termini podrà ser sancionat sens perjudici de la facultat de 

l'Ajuntament de rescindir el contracte.  

 

Les claus seran lliurades a l'adjudicatari el 19 de juny i aquest les haurà de tornar una 

setmana després de la finalització. 

 

El recinte de les piscines estarà obert al públic cada dia de la temporada de forma 

ininterrompuda, amb el següent horari:  

 

De dilluns a diumenge de les 11.00h. a les 20.00 hores.  

 

El servei de bar de les piscines municipals restarà obert al públic cada dia de la 

temporada de forma ininterrompuda, amb el següent horari: 

 



De dilluns a dijous, de les 11:00 h  a, com a màxim, les 22:00 h. 

De divendres a diumenge de les 11:00 h a, com a màxim, les 24:00h 

 

Es contemplen possibles ampliacions puntuals d’horari a petició de l’adjudicatari prèvia 

autorització de l’Ajuntament o a iniciativa del propi Ajuntament, prèvia comunicació a 

l’adjudicatari i per actes puntuals i concrets. 

 

L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar els dies d’obertura o tancament del bar, que 

coincidirà amb l’obertura i tancament de les piscines municipals. 

 

 

Títol II. Condicions generals de la concessió 

 

Clàusula sisena. Caràcter del servei 

 

1.- L’atorgament al concessionari de l’ús privatiu salvant el dret de propietat i sens 

perjudici de tercers. 

 

2.- El concessionari haurà de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de 

manteniment, neteja i higiene. Totes les feines de neteja de lavabos, recinte haurà d'estar 

fet diàriament abans d'obrir el recinte al bany i s'haurà de fer el manteniment diari 

necessari. També s’haurà de neteja diàriament l’entorn de la pistes de pàdel. 

 

3.- La cura de les instal·lacions anirà a càrrec del concessionari.  

 

L'Administració es reserva les facultats inspectores inherents a la constatació del 

funcionament normal i correcte del servei, que anirà a càrrec del concessionari, com 

també les despeses que s'originin i les millores a introduir. 

 

4.- El concessionari haurà d'abandonar i deixar lliure a disposició de l'Administració 

municipal, acabat el termini de durada, el lloc de la concessió, i de reconèixer 

expressament la potestat municipal per acordar i executar per ella el llançament. 

 

5.- El concessionari haurà d’indemnitzar dels danys i perjudicis que pugui causar als 

interessos municipals, pel procediment administratiu d’apressament en els altres 

supòsits. 

 

6.- El concessionari haurà de prestar el servei ininterrompudament durant el termini de 

duració de la concessió administrativa. 

 

7.- El concessionari haurà de presentar a l’Ajuntament l’alta d’Hisenda i de la Seguretat 

Social i el carnet de manipuladors d’aliments 

 

8.- Els concessionaris hauran de prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta 

atenció als usuaris. 

 

9.- El concessionari haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil pels 

danys i perjudicis que pugui ocasionar als usuaris, d’acord amb el que preveu l’art. 80 i 

82 del Decret 112/2010; així com una assegurança de robatori dels productes del servei. 

 

10.- El concessionari és farà càrrec dels productes de neteja del bar, vestidors, dutxes, 

lavabos, terrassa i entorn de la pista de pàdel, així com el subministrament de paper 

higiènic dels lavabos. 

 

11.- El concessionari ha de dotar el servei del personal necessari i degudament 

quantificat per tal que la seva prestació es faci en les degudes condicions i evitar als 

usuaris qualsevol incomoditat.  

 



El personal que presti el servei haurà de disposar del carnet de manipulador d’aliments 

en vigor. 

 

La contractació del personal s’haurà de sotmetre a la legislació vigent. 

 

12.- Qualsevol reforma, modificació o instal·lació de la maquinaria en les instal·lacions, 

haurà de comptar als l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

 

13.- Seran per compte de l’Ajuntament la contractació dels socorristes. 

 

 

Títol III. Drets i obligacions 

 

Capítol I. Del concessionari 
 

Clàusula setena. Obligacions 
 

El concessionari té, a més de les obligacions que estableix l’article 277 del Reglament 

d’obres, activitats i serveis, així com les que es deriven del que estableixen les altres 

clàusules d’aquest plec, les obligacions següents: 

 

a) Adquirir tots els materials i els elements necessaris per a la posada en marxa del 

servei del bar/cafè i per al funcionament correcte d’aquest. 

b) Permetre que en qualsevol moment l’Alcaldia, o qui la representi, i el personal de 

l’Ajuntament i/o tècnic competent puguin inspeccionar la prestació del servei. 

c) Sufragar directament, si s’escau, tota classe de tributs que gravin el servei o l’activitat 

de bar, inclòs l’IVA, així com les despeses de subministraments, serveis i totes les que 

originin les obres i les instal·lacions. 

d) Abonar el cànon fixat per l’adjudicació. 

e) Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària. En cas 

d’autònoms s’acreditarà l’alta com a tals. 

f) Reparar els danys i indemnitzar dels perjudicis que es puguin causar a l’Ajuntament o 

a terceres persones, derivats de la prestació del servei. 

g) Complir les altres obligacions que dimanen de les disposicions legals que siguin 

d’aplicació. 

h) Prestar el servei en l’horari establert. 

i) Subscriure amb una companyia d’assegurances la pòlissa o les pòlisses que cobreixen 

incendis,  possibles sostraccions i responsabilitat civil de les instal·lacions. 

j) Neteja de bar. 

k) Neteja de lavabos i vestidors diàriament. 

l) Neteja i manteniment de la terrassa, recinte de les piscines i entorn de la pista de pàdel 

diàriament. 

m) Manteniment i control de la depuradora i neteja dels vasos de la piscina, un dels dos 

dies del cap de setmana. 

n) Venda d’entrades, abonament i expedició dels mateixos. Liquidar setmanalment la 

recaptació d’aquestes. 

o) Vigilar i controlar que no es mengi a la gespa juntament amb els/les socorristes. 

p) Retornar les claus a l’Ajuntament una setmana després de la finalització del contracte 

i deixar les instal·lacions en perfecte estat. 

q) D’acord amb el Text refós de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, i la Llei28/2005, 

de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, 

el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac, resta prohibit 

fumar en el llocs establerts per la llei. Així, mateix, el contractista haurà de vetllar per al 

compliment de la normativa. 
 
 

Clàusula vuitena. Drets 

 



El concessionari té, a més dels drets que estableix l’article 277 del reglament d’obres, 

activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com els que es 

deriven del que estableixen les altres clàusules d’aquest plec, els drets següents: 

 

a) Percebre el preu de la venda dels productes del bar que en tot cas hauran de ser 

similars a la resta de negocis del poble. 

 

b) Ser respectat per terceres persones en la seva condició de contractista, amb el suport 

de l’autoritat municipal, per acabar amb qualsevol pertorbació del desenvolupament 

normal del servei arrendat. 

 

c) Gaudir dels beneficis que prevegin les ordenances fiscals corresponents. 

 

d) Proposar a l’Ajuntament totes les modificacions que consideri indispensables per 

millorar la prestació del servei i que no estiguin previstes inicialment. 

 

e) Percebre una quantitat igual al 15 % de l’import de les entrades venudes durant el 

període 2020, que és liquidarà a final de temporada. 

 

 

Capítol II. De l’Ajuntament 
 

Clàusula novena. Obligacions 
 

L’Ajuntament té, com a administració arrendadora, a més de les obligacions que 

estableix l’article 237 del reglament d’obres, activitats i serveis, així com les que es 

deriven de les altres clàusules d’aquest plec, les obligacions següents:  

 

a) Lliurar les instal·lacions a l’arrendatari en perfecte estat d’utilització. 

b) Complir les altres obligacions que dimanen de les disposicions legals que siguin 

aplicables 
 
 

Clàusula desena. Drets i potestats 

 

L’Ajuntament té, a més dels drets i les potestats que es deriven del que estableixen les 

altres clàusules d’aquest plec, els drets i les potestats següents: 

 

a) La potestat de dirigir i controlar el servi públic, en virtut de la qual el pot modificar i 

suprimir. 

 

b) Intervenir i fiscalitzar en tot moment la gestió del servei mitjançant el personal que es 

designi a aquest efecte. 
 

c) Tancar les piscines per causes sobrevingudes que impedeixen el funcionament de les 

mateixes, aquesta circumstancia no donarà dret a indemnització de cap mena. 

 

Títol IV. Extinció de la concessió 

 

Clàusula onzena. Causes d’extinció 
 

1.- Són causes d’extinció del contracte, a més de les generals que estableix l’article 279, 

en relació amb el 241, del Reglament d’obres, activitats i serveis entre d’altres, les 

següents: 

 

a) El transcurs del període de temps pel qual s’ha contractat. 

 

b) L’incompliment pel contractista de les obligacions a què es refereix aquest plec. 



 

2. L’Ajuntament, una vegada finalitzat el contracte, ha de fer una intervenció tècnica per 

comprovar el bon estat de les instal·lacions, a fi d’ordenar a l’arrendatari o 

l’arrendatària que faci les reparacions que, si s’escau, cregui que s’han de fer. 
 
 

Clàusula dotzena. Extinció pel transcurs del període de temps 
 

L’extinció normal de la concessió es produeix pel simple transcurs del període de temps 

pel qual es va establir. 

 

 

Títol V. Procediment d’adjudicació 

 

Clàusula tretzena. Legitimació 

 

1.- Poden presentar proposicions les persones naturals i jurídiques legalment 

constituïdes, amb capacitat jurídica i d’obrar, que no es trobin compreses en cap de les 

circumstàncies que prohibeixen contractar amb l’Administració, previstes a la Llei de 

Contractes de les administracions públiques. 

 

2.- Les persones jurídiques, a més, han d’acreditar que estan degudament inscrites, si 

s’escau, en el registre que correspongui legalment. 

 

3.- El contracte de concessió del serveis públics s’atorga a una sola persona física o 

jurídica, o una agrupació temporal d’empresaris que es constitueix a aquest efecte; 

aquesta s’obliguen de manera solidaria davant de l’Ajuntament i compleixen el que 

preceptuen els articles de la Llei referits a contractes de gestió de servies públics. 

  
 

Clàusula catorzena. Procediment d’adjudicació 

 

1.- El procediment d’adjudicació és obert, en què tot empresari podrà presentar una 

proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 

2.- Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament 

més avantatjosa s’han d’atendre criteris directament vinculats a l’objecte del contracte i 

amb la clàusula 18. 

 

3. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a 

la seva activitats contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 

publicitat, aquest ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual es podrà 

accedir en la següent adreça www.massalcoreig.cat. 

 

 

Clàusula quinzena. Presentació de la proposició i documentació administrativa 

 

1.- Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Massalcoreig, plaça de l’Església, s.n. 

en horari d’atenció al públic de 10 a les 15 hores, dins del termini de 10 dies hàbils a 

comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació. 

 

2.- Les proposicions es podran presentaran personalment. 

 

3.- Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà 

subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta 

en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no 

admissió de totes les propostes subscrites pel licitador. 

 

http://www.massalcoreig.cat/


4.- La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari 

de les clàusules del present Plec. 

 

5.- Les proposicions per a participar en la licitació es presentaran en 1 sobre tancat, 

signat pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en que hi 

constarà la inscripció següents: 

 

“Proposta per a prendre part al concurs per a la concessió del servei de gestió del bar de 

les piscines municipals, estiu 2020”  

 

6.- Els documents a incloure en el sobre han de ser originals o còpies autentificades, 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

7.- A dins del sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada 

dels mateixos: 

 

a) Presentació de la proposició. Annex I 

 

b) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari i documents 

que n’acreditin la seva representació. 

 

- Fotocòpia del document nacional d’identitat degudament legitimada, per acreditar la 

identitat de la persona que es presenta a la licitació o la de la persona que legalment la 

representa. 

 

En el cas de concórrer en representació d’una persona natural o jurídica cal porta, a més, 

un  poder degudament validat. Si es tracta d’una societat mercantil: escriptura pública 

de constitució, el testimoni de las seva inscripció en el Registre Mercantil i l’acreditació 

sobre el seu capital social. Si es tracta d’un altre tipus de persona jurídica, no inscrivible 

en el Registre Mercantil, l’escriptura de constitució degudament legalitzada per l’entitat 

o el registre competent en cada cas. 

 

b) Declaració responsable de no està incurs en una prohibició per contractar que 

preveu l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Annex II 

 

Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 

sense perjudici de què la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, 

abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar. 

 

c) Acreditació de disposar del carnet de manipulador d’aliments. 

 

El contractista haurà d’acreditar que disposa del carnet de manipulador d’aliments, el 

qual haurà de presentar-se degudament compulsat. 

 

El carnet de manipulador d’aliments ha de ser vigent en el moment de presentar les 

proposicions. 

 

d) Oferta economia. Annex III 

 

e) Documents que permetin a l’òrgan de contractació valorar les condicions de les 

ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 18.d) 

Millores a introduir en l'organització, funcionament i qualitat del servei que pugui 

estimar d’interès per a un millor coneixement de l'oferta. 
 

Serà clàusula d’exclusió directa la no presentació de les ofertes d’acord amb la 

documentació annexada en el termini previst. 

 



 

Clàusula setzena. Fiança 

 

S’exigirà una garantia definitiva equivalent al 10 % de l’import d’adjudicació del 

contracte. 

 

La devolució de la garantia definitiva per la gestió i explotació del servei objecte del 

contracte es farà una vegada s’hagi produït la seva reversió a l’Ajuntament i quan 

aquesta s’hagi fet de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules. 

 

La fiança no es retornarà en cas d’acabament prematur de la concessió per culpa o 

responsabilitat de l’adjudicatari. 

 

 

Clàusula dissetena. Mesa de contractació 

 

1.- La Mesa de contractació estarà formada pels membres següents: 

 

Presidenta de la Mesa: La senyora Montserrat Jové Vidal, Alcaldessa 

Vocals:  

La senyora Jordina Esteve Ibars, regidora 

La senyora Montserrat Remolà Remolà, secretària accidental de l’Ajuntament 

Secretaria de la Mesa: La senyora María Carmen Vallés Ballesté, que actuarà com a 

secretària 

 

L’Alcaldessa, designarà suplents en cas que sigui necessari. 

 

2.- La mesa de contractació, un cop constituïda, ha de verificar públicament l’obertura 

de pliques a la casa consistorial, a les 13:00 hores del dia següent al de la finalització del 

termini de presentació de proposicions. Si es modifica la data de constitució de la mesa 

de contractació s’anunciarà en la pàgina www.massalcoreig.cat. 

 

Si fos necessari, la mesa pot concedir un termini no superior a tres dies perquè el 

licitador corregeixi els defectes o omissions subsanables observats en la documentació 

presentada. 

 

Desprès de la lectura de les proposicions, la mesa podrà sol·licitador quants informes 

tècnics consideri precisos, en cas que es considerin necessaris, per a la valoració de les 

mateixes conforme als criteris i a les ponderacions establertes en aquest plec, 

 

3.- La mesa de contractació haurà d’elevar a l’Alcaldia les proposicions, amb la 

documentació annexa, l’acta d’obertura i la proposta de resolució que consideri 

oportuna. 

 

4.- L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de cinc dies, a comptar des 

del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 

justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir-ne de forma 

directa l’acreditació, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els 

corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics. 

 

De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que 

el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recollir la mateixa 

documentació al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 

 



L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació. No podrà declarar-se deserta la licitació quan existeixi 

alguna oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al plec. 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors. 

 

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat enfront de 

l’Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte 

d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva decisió. 

 

 

Clàusula divuitena. Criteris per a valorar les proposicions 

 

La licitació del concurs per a l’adjudicació del servei objecte d’aquest contracte s’ha de 

fer de conformitat amb els criteris següents: 

 

a) Proposició econòmica.....25 p. 

b) Experiència en aquest sector (haver portat altres bars de piscines, sector hostaleria o 

similars).....15 p 

d) Millores del servei.....5 p 

 

 

Clàusula dinovena. Adjudicació definitiva 

 

Donada l’adjudicació definitiva per la Corporació, es requerirà a l’adjudicatari perquè 

en el dia i l'hora que s'assenyali concorri a formalitzar el contracte en document 

administratiu, del qual donarà fe la secretària de la Corporació. Si no atén aquests 

requeriments, no acompleix els requisits per a la realització del contracte o impedeix 

que es formalitzi en el termini assenyalat, l'adjudicació quedarà de ple dret sense efecte, 

amb les conseqüències previstes en la legislació. 

 

El contracte serà a risc i ventura del contractista. L'Administració eludeix tota classe de 

perjudicis que el contractista pugui ocasionar, com a conseqüència de la realització del 

servei, malgrat així si les condicions climatològiques durant la temporada de prestació 

del servei esdevenen altament perjudicials podrà demanar una indemnització per aquest 

fet, apreciant-se discrecionalment per part de l’Ajuntament. 

 

L’adjudicatari haurà de constituir una fiança equivalent al 10 % de l’import 

d’adjudicació del contracte abans de la signatura del contracte.  

 

Aquesta fiança serà retornada una vegada acabat el període 2020 

 d’obertura del servei de Bar de les piscines, posteriorment a la redacció d’un informe 

per part de l’Ajuntament en que consti l’estat en que es trobin les instal·lacions una 

vegada retornades les claus del servei. 

 

La fiança no es retornarà en cas d’acabament prematur de  la concessió per culpa o 

responsabilitat de l’adjudicatari. 

 

 

 

Clàusula vintena. Formalització del contracte 

 

La formalització de la concessió es produirà amb l’atorgament del corresponent 

document administratiu, dins dels quinze dies hàbils següent a comptar des de la data de 

la notificació de l’adjudicació, constituent el documents esmentat títol suficient per 

accedirà qualsevol registre públic. El contractista podrà sol·licitar que el contracte 

s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 



Quan el contractista, per causes imputables al mateix, no pugui formalitzar el contracte 

dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la resolució del contracte. 

 

 

Clàusula vint-i-unena. Resolució i caducitat 

 

1. Seran causes d'extinció de la concessió: el transcurs del termini establert; la resolució; 

la caducitat; el desestimen i l’incompliment en el pagament. 

 

2. La declaració de resolució de la concessió, procedirà de l'incompliment de qualsevol 

de les condicions d'aquest i, en especial, no mantenir les instal·lacions en les degudes 

condicions de neteja o no donar un servei correcte als usuaris.  

 

3. Seran causes de caducitat les següents: 

 

a) La mort del concessionari 

 

b) L'ajornament per més de 15 dies de la data fixada per al començament de la 

concessió. La data fixada es considerarà la data que sigui comunicada per part de 

l’Ajuntament, una vegada acabades les obres de reforma previstes a la clàusula 4. 

 

c) La interrupció dintre del termini de duració de la concessió per més de 3 dies del 

funcionament o la destinació normal de l'ús concedit sense causa justificada. 

 

4. La resolució i la caducitat produiran el cessament automàtic de la concessió i no 

donaran dret al seu titular a reclamar indemnització per danys i perjudicis. 

 

5. El desistiment no donarà dret a indemnització de cap mena. 

 

 

Clàusula vint-i-dosena. Normativa aplicable 

 

Aquesta concessió administrativa demanial es regeix, en quant a la preparació, 

adjudicació, efectes i extinció per: 

 

 Les disposicions d’aquest Plec de Clàusules. 

 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 de 

patrimoni dels Ens locals i, supletòriament, el RD 1372/1986 pel qual s’aprova 

el Reglament dels béns de les entitats locals. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 La Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladors de les bases de règim local,  

 El decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i del règim local de Catalunya. 

 El R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril (text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de Règim Local). 

 El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Corporacions. 

 

Atès el caràcter administratiu dels contractes realitzats a l’empara del present Plec, 

qualsevol dubte o vestigi que es presenti es resoldrà, mitjançant la via administrativa o 

bé la contenciosa administrativa. 

 

Massalcoreig, 3 de juny de 2020 

 

L’Alcaldessa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C.-  ANNEXOS 

 

 

ANNEX 1.- MODEL DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIÓ 

 

Sol·licitud de presentació de proposició 

 

El/la senyor/a _______________________________, proveït del DNI núm. 

___________, en representació de l’empresa _______________________, amb CIF 

núm. _____________ domiciliada al carrer/plaça/avinguda 

_________________________, núm. ____ de ____________, aporta a l’Ajuntament de 

Massalcoreig, la documentació per participar en el procediment convocat per 

l’adjudicació de la concessió del “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES 

PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2020”. 
 

La documentació que presenta al registre d’entrada de la corporació és la següent: 

 

- Annex II Declaració responsable 

- Annex III Oferta econòmica 

- Memòria tècnica de la proposta. 

 

Correu electrònic a efectes de notificacions: ………………………….. 

 

 

La qual cosa es fa constar als efectes de registre que corresponguin. 

 

 

_____________, ____________________de 2020. 

 

Signat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX 2.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb NIF n.º _________, en 

representació de l’Entitat ___________________, amb NIF n.º ___________, als 

efectes de la seva participació en la licitació “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE 

LES PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2020”, davant l’Ajuntament de Massalcoreig. 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

Que assabentat de l’anunci del concurs que es tramita per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert, de la concessió del “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES 

PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2020” i del contingut del plec de condicions, 

manifesta que accepta íntegrament les esmentades condicions i que es compromet a la 

prestació del servei segons aquesta oferta  

 

PRIMER. Que es disposa a participar en el procediment convocat per l’adjudicació de 

la concessió del servei de “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES PISCINES 

MUNICIPALS, ESTIU 2020”. 

 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per la Llei de Contractes 

del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte del servei de “SERVEI DE 

GESTIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS, L'ESTIU 2020”, en 

concret: 

 

 Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 Que no està incurs en una prohibició per contractar que preveu l’article 71 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 

vigents. 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 

ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir 

del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 

correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres). 

 Que disposa del carnet de manipulador d’aliments 

 Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 

__________________________. 

 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què 

es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l proposi com a 

adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què se’l requereixi a aquest efecte. 

 

 

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 

 

____________, ___ de/d’ ________ de 2020. 

 

 

Signatura del declarant, 

 

Signatura: ________________» 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 3: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

..………..…………………………………….…………………………………….. (nom 

i cognoms), amb DNI ..............................., en nom propi o en representació de la 

persona física/jurídica 

................................................................................................................ 

............................................, amb NIF ................................................ i amb domicili a 

(carrer/plaça) ...................................................................................... número ..........., 

localitat ..............................................................................................., CP.................. i 

telèfon ......................., en qualitat de ........................................................................, 

 

DECLARO: 

 

1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/ària del “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES PISCINES 

MUNICIPALS, ESTIU 2020”. 

 

2. Que assabentat de l’anunci del concurs que es tramita per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert, de la concessió del “SERVEI DE GESTIÓ DEL BAR DE LES 

PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2020” i del contingut del plec de condicions, 

manifesta que accepta íntegrament les esmentades condicions i que es compromet a la 

prestació del servei segons aquesta oferta  

 

 

Preu: ............................................... euros (en 

números);.............................................................................................................................

.................................. (en lletres). 

 

 

………………, …….. de ................................ de ............ 

 

(lloc, data i signatura del licitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


