AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ
ANUNCI

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL I BAR LES
PASSERES
S’informa a totes les persones interessades en dur a terme la prestació del servei
de piscina municipal i bar de la piscina municipal Les Passeres de Castellolí,
d’acord amb el plec de condicions economicoadministratives aprovades, ho
comuniquin a l’ajuntament de Castellolí, abans del dia 12 de juny de 2012 a les
14:00 hores
1.- Objecte del servei públic local per gestionar en la modalitat d’arrendament:
la piscina municipal i el bar
2.- L’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
- En general, a la gestió, el manteniment i explotació de les piscines i bar
municipal.
- El Contractista s’obliga a mantenir en bon estat les obres i instal·lacions afectes a
la prestació del servei, reparar-les i mantenir-les netes a càrrec seu, i retornar-les
en extingir-se el contracte en el mateix estat en que hi eren a l’inici de la prestació
del servei.
- L’obertura i tancament de la Piscina Municipal segons l’horari i dates que
l’estableixi l’ajuntament, essent responsable de la custodia del recinte i dipositari
de les claus en tot moment.
- Control de la qualitat de l’aigua. Les despeses de consum d’aigua, clor i
electricitat tant del recinte com de les bombes seran a càrrec de l’ajuntament.
- Manteniment en perfecte estat de la zona enjardinada inclosa dintre del recinte.
- Cobrament de les entrades corresponents als servei de piscines.
- A portar l’explotació, al seu càrrec i benefici, del bar de la piscina, essent
totalment de la seva responsabilitat. Els preus que s’apliquin a les consumicions
del bar hauran de ser aprovats amb anterioritat per l’ajuntament. S’ampliarà
l’horari nocturn del servei del bar fins a les 2:00 h a.m, els divendres i dissabtes
durant el període la concessió i tots els dies durant el més d’agost. Això no inclou
l’ús de la piscina, estant prohibit banyar-se de nit i menys sense socorristes.
- A presentar al final de la temporada un estat de comptes que reflecteixi l’import
cobrat pel servei de piscines.
3.- Preu per l’arrendament :es calcularà en base a la recaptació total de les
entrades i abonaments (50%) amb un mínim de 4000 euros per temporada.
4.- Termini de l’arrendament: del 23 de juny a 11 de setembre.
5.- Garanties de la contractació: La garantia definitiva que haurà de constituir
l’adjudicatari del servei serà 1200 euros.
6.- Presentació de proposicions: el dia 12 de juny de 2012 fins a les 14,00 hores,
a les oficines de l’ajuntament.
7.- Obertura de proposicions: tindrà lloc a la seu de la Casa Consistorial, a les 19
hores del dia 12 de juny de 2012.
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Castellolí, Av. de la Unió,
60, Castellolí,Telèfon: 938084000. e- mail: castelloli@diba.cat, www.castelloli.cat
L’Alcalde.Joan Serra Muset .Castellolí, 22 de maig de 2012

