CONCELLO DE MUIÑOS (OURENSE)
Praza San Rosendo, nº 1 C.P. 32880 Telef: 988 45 64 03 e Fax 988 45 64 80
E-mail: concello.muinos@eidolocal.es
Web: concellomuinos.com

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ O
PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO POLO
CONCELLO DE MUIÑOS, DA
"EXPLOTACION DO BAR EXISTENTES
NAS
INSTALACIÓNS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO COMPLEXO TURÍSTICODEPORTIVO DE O CORGO" NO CONCELLO DE MUIÑOS, TEMPADA 2017.
1ª. OBXECTO DO CONTRATO.
Constituirá o obxecto do contrato a explotación do servizo de bar existente nas
instalacións das piscinas municipais do complexo turístico-deportivo de O Corgo no
Concello de Muiños, durante a tempada de verán do ano 2017.
As instalacións que se ceden polo Concello son as que constan na obra incluida no
Plan Provincial 2015.
O equipamento necesario para poder levar a cabo a prestación do servizo será por
conta do adxudicatario do contrato.
2ª. FORMA DE LEVAR A CABO A PRESTACIÓN DO SERVIZO A QUE SE REFIRE O
CONTRATO.
O Concello é o titular exclusivo e único do servizo.
O Concello entregalle ao adxudicatario o dereito do uso dos bens e instalacións
afectos ao memo para a súa máis adecuada prestación, respondendo éste do seu bo uso,
e levará a cabo as seguintes funcións e actividades:
2.1.- Manter en perfecto estado de limpeza e decoro tódalas instalacións que se lle
entregan para que efectúe a xestión do servizo.
2.2.- As conservacións dos bens, instalacións e equipamentos afectos ao servizo,
haberá de ser efectuada polo adxudicatario do mesmo e as levará a cabo de
maneira perfecta.
2.3.- Tódolos gastos que xenere a explotación do servizo, tales como electricidade,
e outros análogos,serán por conta do adxudicatario.
2.4.- Para a explotación do bar colocará en sitio visible a lista de prezos, sendo
aqueles similares aos do resto dos bares do concello, quedando terminantemente
prohibida a venta de tabaco para todo o público así como a venta de alcohol a
menores de 16 anos.
2.5.- O horario da actividade será o mesmo ca o de apertura ao público da piscina,
que se terá que concretar mediante acordo municipal, que se notificará
oportunamente ao adxudicatario, podéndose autorizar a ampliación do horario do
bar, aínda que esté pechada a piscina, se a Xunta de goberno o estima
conveniente, o que quedará oportunamente recollido no contrato que se asine co
adxudicatario do servicio.
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2.6 Os días de prestación do servizo serán aqueles nos que a piscina esté aberta
ao público durante a tempada 2.017, que teñen que determinarse mediante acordo
da Xunta de goberno local, e que se notificará oportunamente ao adxudicatario. O
Concello poderá ampliar tamén os días de explotación do bar, aínda que non esté
aberta a piscina, e se así se decide, terá que recollerse oportunamente no contrato
que se asine co adxudicatario.
2.7.- A programación, desenvolvemento e forma de prestar o servizo de bar
corresponderalle ao adxudicatario do contrato nos térmos que considere
convenientes, baixo o control e inspección do Concello e respetando sempre a
normativa que resultase de aplicación.
2.8. O adxudicatario terá que estar dado de alta na Seguridade Social, no réxime de
traballadores autónomos, e así mesmo terá que cumprir todos os requisitos legais
que fosen necesarios para a prestación do servizo.
2.9 O desenvolvemento do servizo poderá ser inspeccionado en calquera momento
polo Concello, podendo éste dictar as medidas que estime pertinentes que serán
de obrigado cumprimento e seguimento para o adxudicatario.
3ª. CANON. O adxudicatario do contrato deberá satisfacer ao Concello en concepto de
canon polo servizo a cantidade mensual que se ofrezca na súa proposta. Excluiranse e
non participarán no procedemento aberto, as propostas que presenten ofertas económicas
inferiores a 120,00 Euros/mes. No caso de meses nos que a piscina non esté aberta o mes
completo, este canon se prorrateará según os días que esté aberta. Este canon debe de
satisfacerse, nos primeiros 5 días de cada mes vencido, na c.c que determine o Concello,
oficina de ABANCA en Muiños.
4ª. DURACIÓN DO CONTRATO . A data de inicio da concesión será a que se fixe no
contrato da concesión e durará ata a finalización da campaña de verán 2017.
5ª. PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS DO ADXUDICATARIO. O adxudicatario ten dereito a
percibir para sí as cantidades que obteña da venda de productos que se expendan no bar
da piscina, consistindo niso a súa retribución económica.
6ª. RISCO E VENTURA E REVISIÓN DE PREZOS. O adxudicatario xestionará o servizo,
o seu risco e ventura, non tendo dereito a indemnización algunha polas averías, pérdas ou
prexuizos que se lle poidan ocasionar durante ou con motivo da prestación do servizo a
que se refire o contrato, salvo casos de forza maior.
7ª. PRESTACIÓN DE GARANTIAS. A contratación que regula este prego non queda
sometida a un réxime de prestación de garantías:
8ª. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS FISCAIS, SOCIAIS E LABORAIS. O adxudicatario
está na obriga, baixo a súa específica, exclusiva e persoal responsabilidade en tódalas

CONCELLO DE MUIÑOS (OURENSE)
Praza San Rosendo, nº 1 C.P. 32880 Telef: 988 45 64 03 e Fax 988 45 64 80
E-mail: concello.muinos@eidolocal.es
Web: concellomuinos.com

órdes, de cumprir estrictamente na prestación do servizo, as disposicións legais vixentes
en materia fiscal, laboral, Seguridade Social, seguridade e hixiene no traballo e de
prevención de riscos laborais, acreditándolo documentalmente se procedese.
O Concello queda eximido completamente de cualquier infracción que se puidera
cometer polo adxudicatario nestas materias, na explotación do servizo.
9ª. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E A SÚA SANCIÓN. O adxudicatario do contrato durante
ou con motivo da xestión do servizo, pode cometer infraccións que se clasifican en moi
graves, graves e leves.
Son infraccións moi graves:
-A non prestación do servizo durante máis de dous días sen causa xustificada.
-A cesión, subarrendo ou traspaso da explotación do servicio sen autorización do
Concello.
-A desobediencia reiterada por mais de dúas veces ás órdes ou escritos relativos á
forma e réxime do servizo procedentes do Concello.
-A comisión de a lo menos dúas faltas graves debidamente acreditada, ainda que non
foran sancionados.
Son infraccións graves:
-O retraso reiterado no comenzo e terminación do servizo.
-A inobservancia das prescripcións normativas establecidas ou o incumprimento das
órdes do Concello para evitar situacións molestas ou insalubres ós usuarios do
servizo.
-O incumprimento reiterado en máis dunha ocasión dunha ou varias das regras a que
alude a cláusula segunda.
-O trato incorrecto ós usuarios do servizo, denunciado, por escrito, a lo menos, dúas
veces.
-A comisión de dúas ou máis faltas leves
Son infraccións leves:
-Todas aquelas non definidas como moi graves ou como graves que poidan afectar ó
normal desenvolvemento do servizo sen causar neste prexuizos ostensibles.
-En calquera caso a comisión de infraccións por parte do adxudicatario debe ser
acreditada de xeito fehaciente e que non ofreza dúbidas e, previa a tramitación do
oportuno expediente a tal fin, o que poderá dar lugar a que se lle impoñan as
seguintes sancións:
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-As infraccións moi graves a multas entre 30,00 e 60,00 euros e, se se repiten, ainda
que só sexa unha vez, darán lugar ó rescate do servizo por parte da Administración
con resolución do contrato.
-As infraccións graves a multas entre 15,00 e 30,00 euros.
-As infraccións leves a multa en ningún caso inferior a 6,00 euros.
-O órgano competente para impoñer as sancións en cada caso procedentes, será
sempre a Xunta de goberno local deste Concello.
10ª. CAUSAS DA RESOLUCIÓN DO CONTRATO:
-As establecidas no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
-O rescate do servizo pola administración.
-A supresión do servizo por razóns de interese público.
-A imposibilidade da explotación do servizo como consecuencia de acordos adoptados
pola administración con posterioridade ao contrato.
-Os efectos da resolución do contrato serán os previstos no Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Público.
11ª. DEREITOS E OBRIGAS RECÍPROCAS DO ADXUDICATARIO E DO CONCELLO.
Establecense os seguintes:
Dereitos do adxudicatario:
-A empregar os bens e instalacións afectos ó servizo que resulten precisos para o
cumprimento do obxecto da explotación á que está obrigado.
-A obter auxilio e protección da Administración para o normal desenvolvemento do
servizo.
Obrigas do adxudicatario:
-Prestar o servizo obxecto do contrato nos térmos establecidos nas cláusulas deste
Prego, poñendo en funcionamento as instalacións e equipamento necesario para elo,
e tendo que comenzar a funcionar, como mínimo, o primeiro día de apertura ó público
da piscina, sendo pola súa conta os gastos que orixine en xeral o funcionamento do
servizo.
-En particular terá que pagarse o consumo de enerxía eléctrica que se leve a cabo
dentro do local da explotación, para elo se procedeu polo Concello a instalar un
contador. O titular do servizo terá que aboar ó Concello a cantidade de 0,22 Euros
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por cada KW de consumo, e así mesmo, a maiores, terá que pagar mensualmente,
unha cuota fixa de 3 euros, pola potencia disponible no Bar.
-Aboar nos prazos establecidos o canon estipulado en favor do Concello.
-Dar conta ao Concello das incidencias que se produzan no servizo.
-Responder ante terceiros dos danos que poidan producirse como consecuencia do
funcionamento do servizo obxecto do contrato, salvo que se trate de actos realizados
en cumprimento de órdes impostas polo titular do servizo.
-Non enaxenar, nin gravar bens ou instalacións que deban revertir ao Concello.
Dereitos do Concello:
-A ordear as modificacións que por razóns de interese público considere convenientes
no servizo.
-Inpeccionar e vixiar o debido cumprimento das obrigas derivadas do contrato e, en
xeral, a fiscalizar a xestión do adxudicatario polos medios que se consideren
oportunos, inspeccionando o servizo, instalación, e todo o relacionado ca explotación
do bar.
Obrigas do Concello:
Prestar ao adxudicatario o auxilio e colaboración que ésta recabe para unha mellor
prestación do servizo.
12ª. NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO, PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN
PARA A SÚA INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE. O contrato que se
formalice terá natureza administrativa, dilucidándose nesta vía e posteriormente ante a
xurisdicción contencioso-administrativa as cuestións que con relación ao mesmo se
plantexen e se rexirá, ademáis de por estas cláusulas, polo disposto en:
- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
-Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local .
-Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local
aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 28 de abril, así como a lexislación
complementaria das mesmas que resulte oportuno.
A Administración contratante ante as diferencias e conflictos que puideran xurdir nas súas
relacións co adxudicatario será a encargada de interpretar o contrato como entenda
conveniente para os intereses públicos, resolvendo as dúbidas que ofreza o seu
cumprimento, modificando o mesmo por razóns de interese público ou acordando a súa
resolución e os efectos desta.
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O órgano competente para resolver acerca das cuestión que xurdan será a Xunta de
goberno local, esgotando os acordos que ésta adopte a vía administrativa, quedando libre
e expedita a via da xurisdicción contencioso-administrativa.
13ª CRITERIOS A TER EN CONTA NA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO:
-O mellor prezo que se ofrezca mensualmente polas persoas interesadas, como canon
a satisfacer ao Concello, tendo en conta que se excluirán e non participarán no
procedemento
aberto,
aquelas
ofertas
económicas
inferiores
a
120
Euros/mes...................................10 puntos.
-Encontrarse empadronado no Concello de Muiños, no día no que se faga público o
anuncio
da
convocatoria
do
procedimento
de
adxudicación,
no
B.O.P...........................................5 puntos.
-Melloras na limpeza e mantemento das instalacións (locais e zonas verdes).............3
puntos.
-Outras melloras que se ofrezcan polos interesados, que supoñan unha mellora
permanente no local onde se efectúa o servizo e que permanezan no mesmo ao
finalizar
o
contrato..............................................................................................................................
2 puntos.
14ª PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS E FORMA:
Prazo: Na Casa Consistorial do Concello de Muiños, de 9:00 a 14:30, no prazo de
15 días naturais a partir do seguinte ó da
publicación do anuncio no B.O.P. da
convocatoria do procedimento aberto para adxudicar este contrato
Forma: Mediante sobre cerrado no que debe de figurar: PROPOSICIÓN PARA
TOMAR PARTE NO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A ADXUDICACIÓN DO
CONTRATO DA EXPLOTACIÓN DO BAR EXISTENTE NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO
COMPLEXO TURÍSTICO-DEPORTIVO DE O CORGO NO CONCELLO DE MUIÑOS, e
que se rexistrará de entrada no Concello.
Nese sobre se debe conter a seguinte documentación.
1.) Instancia para participar no procedemento aberto, mediante o seguinte
modelo:
D./DÑA................, maior de idade, con D.N.I. num.........., con domicilio a efectos de
notificacións en............, enterado da convocatoria en procedimento aberto para a
adxudicación do contrato da explotación do bar das piscinas públicas de Muiños, desexa
presentar a súa proposta para poder ser o adxudicatario/a do devandito contrato, para elo
se compromete satisfacer ao Concello de Muiños, como canon da explotación, a cantidade
mensual de…...........Euros.
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Presenta ademáis os seguintes documentos, para ser tidos e conta nos criterios da
valoración para proceder á adxudicación. (Especificar, de selo caso).
En Muiños, a

de

2.017.

2.) Documento no que se ofertan outras melloras, de selo caso.
A obtención dos 5 puntos por encontrarse empadronado no Concello, no momento
da publicación do anuncio no B.O.P., será comprobado de oficio por este Concello.
15ª MESA DE VALORACIÓN E APERTURA DE PROPOSTAS.
A Mesa de Valoración estará composta polas seguintes persoas:
-PRESIDENTE:
- D Plácido Alvarez Dobaño
-VOCAIS:
- D Benito Rodriguez Alonso
- D Israel León Rodríguez
-SECRETARIA:

Ana Mª Antunez Perez, funcionaria do Concello

A apertura das propostas presentadas terá lugar o segundo dia hábil posterior o
remate do prazo, unha vez rematado o prazo de presentacións de proposicións, na Casa
Consistorial do Concello de Muiños, ás 11:30 horas.
A Mesa de contratación valorará as propostas presentadas, de conformidade cos
criterios de adxudicación, facendo constar o interesado que maior puntuación obtivera, e
elevará a súa proposta para a adxudicación do contrato por parte da Xunta de goberno
local deste Concello, como órgano competente para elo.
Muiños, a 25 de Maio de 2.017
O Alcalde,

ASDO: Plácido Alvarez Dobaño

