
Ajuntament de Sant Joan 
 

 
 

 
CARRER MAJOR, 61  TELÈFON 971 52 60 03  I FAX    971 92 63 54  07240 SANT JOAN 

BASES CONCESSIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA-BAR DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE SANT JOAN APROVADES DECRET DE 
BATLIA 061/2019, DE 22 DE MAIG. 
 
Totes aquelles persones interessades en la concessió del servei de cafeteria-bar de la piscina pública 
municipal per la temporada d’estiu de l’any 2019, poden presentar les seves propostes, dintre d’un 

sobre tancat (on s’acceptin aquestes bases, a més de poder-les millorar, si és el cas), acompanyant al 

sobre una instància en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan des del 23 de maig fins el 
proper dia 12 de juny de 2019 a les 14:00 hores. 

 
Les bases de la concessió de la piscina són les que es relacionen tot seguit: 

1. Horari: La piscina estarà oberta diàriament des del 21 de juny al 15 de setembre  de 2019, 

ambdós inclosos, si bé amb acord previ per escrit entre ambdues parts, es podrà obrir o 
tancar amb dates diferents a les indicades, i d’acord amb l’horari següent: 

- Matins: de 10:30 hores a 14 hores 
- Horabaixa: de 16:30 hores a 20:30 hores 
 

L’espai de la cafeteria es podrà ampliar per la Plaça Constitució i pati Associació de Persones 

Majors sense poder tenir accés per l’entrada principal al recinte  de la piscina, d’acord amb 

l’Ajuntament. 
 

2. L’Ajuntament aportarà el local, dos socorristes durant 7h i mitja diàries/7dies setmana i altres 
despeses de manteniment com clor, paper bany, aigua potable xarxa. 
 

3. Obligacions del concessionari: Són obligacions del concessionari de cafeteria-bar de la piscina 

pública municipal les següents: 
  

- Neteja diària de tot el recinte de la piscina, inclosos els banys i els seus accessos i 
mantenir-los oberts durant les activitats diürnes i nocturnes que es duguin a terme a 

la Plaça de la Constitució. En relació als banys s’haurà de fer la neteja i el seu 

manteniment diari d’acord amb les freqüències, control, material de neteja i productes 
d’higiene que marca la normativa vigent. 

- Neteja diària de la Plaça de la Constitució i recollida diària de les cadires en acabar les 
activitats que s’hi duguin a terme. 

- Estar en possessió del títol vigent de manipulador d’aliments. 
- Acreditar estar al corrent d’obligacions fiscals i amb la Seguretat Socials. 

- Neteja diària de l’aigua de la piscina. 

- Prestar el servei amb continuïtat. 
- Estar donats d’alta a la Seguretat Social tot el personal adscrit a l’explotació. En el 

moment d’adjudicació haurà d’acompanyar la documentació que acrediti l’alta a la 
Seguretat Social de cada persona adscrita i l’alta fiscal corresponent.  

 

4. La cafeteria-bar podrà obrir fins a les 24 hores, i  durant les festes patronals sense limitació 

horària sempre amb l’acord previ amb l’Ajuntament.  
 

5. Millores a valorar: 
 

- Personal adscrit a l’explotació de la concessió. S’haurà d’indicar nom complet, DNI i 

percentatge de jornada de tot el personal adscrit del qual s’haurà de tramitar la seva 
alta a la Seguretat Social durant tot el termini de la concessió: 1 punt per a cada 

persona adscrita a temps complet, o la seva part proporcional de jornada a temps 
parcial. (Màxim 2 punts). 

- Experiència acreditada amb aquest servei: 1 punt per a cada 6 mesos de concessió 

obtinguda amb el mateix servei a qualsevol lloc. (Màxim 2 punts). 
- Estar el personal adscrit en possessió del títol de manteniment de piscina. 1 punt. 
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- El cànon mínim de sortida serà de 300,00.-euros, valorant-ne la millor proposta 
econòmica, obtenint la màxima proposta econòmica 8 punts i la resta obtindrà la 

puntuació proporcional en funció de la millor proposta econòmica que s’hagi 
presentat. (Màxim 8 punts). 

 

NOTA: AQUESTA CONCESSIÓ NO EXCLOU LA CONCESSIÓ DE BAR AMB MOTIU DE LES FESTES DE 

L’ESTIU A ALTRES ENTITATS.  
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