Solivella, maig 2016
Núm. 05/2016
 -LICITACIÓ SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SOLIVELLA
Condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la concessió per
l’explotació del servei de Bar de la Piscina municipal de Solivella.
(El text íntegre el podeu trobar a les oficines de secretaria, també a www.solivella.cat).
Objecte :
La concessió per l’ explotació del servei de bar de la piscina municipal de Solivella.
Durada de la concessió :
El termini de duració serà d’una temporada d’estiu, a comptar des de la signatura del
contracte.
Tipus de licitació
El tipus de licitació serà de 2.000 € per temporada amb la presentació d’un aval per import de
6.000€.
Drets del concessionari :
a) Explotar pel seu risc i ventura el bar objecte d' aquest plec fins al termini de la concessió.
b) Gaudir de l'ús i els drets que li atorga la concessió, així com rebre indemnització en els
supòsits que sigui procedent.
Tanmateix, la concessió s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de
terceres persones.
Criteris per a la valoració de les proposicions.
En la selecció del contractista s'atendrà als criteris següents (per ordre decreixent
d'importància):
a) Millora del cànon a satisfer: Fins a 40 punts
b) Ampliació de l’ horari d’obertura de les instal·lacions de la piscina des del dia 1 de juliol al
10 d'agost de 7 a 8 de la tarda:
41 hx12,947 €/h= 530,82 €
Fins a 10 punts
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b) En el cas de tractar-se de persones físiques que reuneixin les següents condicions
-Atur amb prestació:
de 0 a 2 mesos amb un màxim de 1 punt
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 2 punt
més de 6 mesos amb un màxim de 3 punts
-Atur sense prestació:
de 0 de 2 mesos amb un màxim de 2 punts.
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 4 punts.
més de 6 mesos amb un màxim de 6 punts
TERMINI PER PRESENTAR LES OFERTES: 30 de maig a les 6 de la tarda.
L’OBERTURA DE PLIQUES TINDRÀ LLOC: 1 de juny a les 12 del mati.

 -MEDI AMBIENT
CONVENIS I CONTRACTES:
Comercial Palma empresa especialitzada en el control de insectes, rates.....
L’Ajuntament de Solivella té un conveni amb aquesta empresa per portar a terme la
desinfecció-desratització-desinsectació dels següents locals municipals:
Servei de desinfecció: Ajuntament, escoles, piscina (gespa) , vestidors, Local dels jubilats.
Servei de desratització: es realitza un seguiment trimestral pel control dels rosegadors al
clavegueram de la població, i qualsevol zona municipal conflictiva on pugui sorgir algun focus
dins la població. A la sala de màquines de la piscina municipal s’aplica porta-esquers
homologats amb raticida a l’inici de cada temporada.
En cas de sorgir algun focus entre les aplicacions estipulades es faran els repassos necessaris.
Servei de desinsectació: es realitza un tractament de xoc a la gespa de la piscina municipal al
inici/final de temporada. Segons convingui es repetirà el tractament.
Contractació dels serveis:
Desinfecció: semestralment
Desratització: trimestralment
Desinsectació: anual.
Cost: 1.070,62 €
Gestió d’espècies invasores
L’Ajuntament té signat un conveni amb l’empresa Ambiens pel control de coloms, mitjançant
captures amb gàbies automàtiques.
Les gàbies estan col·locades a la teulada de l’Església, teulada de l’Ajuntament, i a la
Cooperativa. El personal de l’empresa és l’encarregada de la seva gestió i recollida dels
animals capturats.
El conveni té una durada de 10 mesos i un cost de 8.092,48 €
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 -ASSEGURANCES
Assegurança de responsabilitat civil d’accidents de treball.
Suma assegurada: 301.000 €
Quota a pagar anualment: 1.871,90 €
Que cobreix l’assegurança:
Danys corporals, materials i perjudicis a tercers com a conseqüència de fets que es derivin del
desenvolupament de l’activitat assegurada exclusivament dins de l’àmbit territorial.
Responsabilitat civil que es derivi de la propietat, arrendatari o usufructuari de edificis o locals
destinats al normal desenvolupament del seu objectiu social incloent les obres d’ampliació,
manteniment o reforma o aquelles qualificades com a obres menors.
Les tasques de manteniment o neteja de les vies de titularitat municipal.
Assegurança d’accident col·lectiu (joc i esports)
A l’activitat de Joc i Esports, es formalitza una assegurança d’accidents d’acord amb els
participants inscrits, incloent-hi els monitors.
Quota a pagar: 134,97 €.
Assegurança Festa Major
D’acord amb la programació dels actes organitzats per Festa Major, es subscriu una
assegurança per inclemències del temps.
L’import que s’assegura és el que costa la Festa Major de l’any.
Quota a pagar 2015: 413,98 €.
Assegurança de responsabilitat civil de les autoritats i el personal al servei de les
administracions públiques.
Suma assegurança: 250.000 €
Quota anual: 1.592,25 €
Que cobreix l’assegurança:
Responsabilitat davant l’administració pública
Responsabilitat davant de tercers
Responsabilitat de pràctiques laborals indegudes
Restitució d’imatge
Defensa i assistència legal.

Assegurança d’accidents dels Regidors i treballadors
Aquesta assegurança cobreix els accidents dels regidors en l’exercici del seu càrrec, com del
personal municipal durant la seva jornada laboral.
Quota anual: 1.965,65 €
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Assegurança Bar Piscina Municipal.
Durant la temporada d’estiu l’Ajuntament té una assegurança en l’àmbit del Bar de la Piscina
Municipal (l’arrendatari tindrà altra pòlissa).
Suma assegurada: 5.000 €
Quota a pagar: 374,11 €
Assegurança de Responsabilitat Civil General.
L’assegurança de Responsabilitat Civil General és d’aplicació a tots els edificis municipals i les
seves instal·lacions, així com també a l’obra pictòrica de l’artista SansArt.
Suma assegurada: 4.233.000€
Quota a pagar: 7.737,76€

RC. Accidents de treball
accidents jocs i esport
asseg.Festa Major
Rc.Autoritats
Accidents regidors i treballadors
Asseg.bar piscina
Responsabilitat Civil General
TOTAL



1.871,90 €
134,97 €
413,98 €
1.592,25 €
1.965,65 €
374,11 €
7.737,76 €
14.090,62 €

NOU SERVEI DE TRANSPORT REGULAR ENTRE MONTBLANC I REUS

El proper dia 17 de maig un nou servei de transport regular comunicarà les capitals de la
Conca de Barberà i del Baix Camp. Els servei Montblanc-Reus sortirà a les 7.00 h, i a les 14.55
h. La sortida Reus-Montblanc serà a les 6.15 h i 14.10 h. A més, Montblanc i Reus continuaran
mantenint el servei diari que ja funciona en aquests moments i que surt de Montblanc a les
20.00 h.

JOC I ESPORT 2016
Des de l’Associació Esportiva Solivella, amb intervenció d’aquest Ajuntament i el Consell
Comarcal, properament és donarà a conèixer la convocatòria per participar a les activitats
d’aquest estiu, i termini per formalitzar la inscripció.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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