INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ DE
SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TOMÀS CLARAMUNT
DE CALELLA

1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació de la concessió dels serveis per la gestió i explotació d’un bar al
Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt de Calella.

2.- Justificació de la contractació
Seguint la línia de treball i millora del Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt, i una vegada
finalitzada la remodelació de la zona esportiva: renovació del paviment esportiu de les pistes d’atletisme,
reconversió a gespa artificial del camp de futbol i la remodelació interior dels vestidors, així com la
substitució del sistema de producció d’aigua calenta de caldera de gasoil, amb un sistema de producció per
aerotèrmica amb suport de plaques fotovoltaiques.
Aquesta remodelació i l’augment de practicants en diferents disciplines esportives, ha fet que sigui un
complex esportiu amb un alt nivell d’usuaris, ja que molts clubs i entitats, s’han establert aquí, com a pistes
d’entrenaments i partits. Això a fet que gran afluència d’esportistes i acompanyants (famílies, amics, etc.)
estiguin presents en les instal·lacions tant els caps de setmana (amb partits i tornejos) com entre setmana
(entrenaments).
És per aquests motius que trobem la necessitat de completar la instal·lació amb un servei de bar per a totes
les persones usuàries i visitants del CEM Tomàs Claramunt.
Atesa que la instal·lació del bar no existeix en aquest moment, i que l’Ajuntament de Calella no disposa de
personal adequat per a la construcció i gestió del servei, es decideix la contractació d’aquest servei a través
d’un concurs públic.

3.- CPV
55330000-2 – Serveis de cafeteria
55410000-7 – Serveis de gestió de bar

4.- Justificació divisió o no en lots
L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que es tracta d’una sola prestació principal (gestió de bar)
i qualsevol altra prestació relacionada amb la principal no són susceptibles de ser explotades
econòmicament de forma independent.

5.- Durada del contracte i possibilitat de pròrrogues
La concessió tindrà una durada inicial de 2 anys, aquesta es podrà prorrogar anualment per 2 anys més
essent la durada màxima del contracte de 4 anys.
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6.- Condicions especials d’execució
- Quan per l’execució del servei objecte d’aquest Plec, el contractista requereixi ocupar nou personal, aquest
ha d’estar en situació legal de desocupació, d’acord amb el què estableix l’article 208 del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, i per a la seva contractació es posarà a la seva disposició el Servei Local
d’Ocupació de l’Ajuntament de Calella, a l’objecte d’articular un procés de selecció àgil i acordat amb
l’empresa. Aquesta és una condició especial d'execució a la qual s’atribueix el caràcter d’obligació essencial
als efectes assenyalats a l’article 202 de la LCSP.
- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte: El contractista està obligat, durant
tot el període d’execució del contracte, a mantenir i actualitzar les condicions laborals, així com a incorporar
qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en cada moment als
treballadors adscrits al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se
l’oferta, obligant-se a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol informació o documentació que li sigui
requerida per acreditar el compliment d’aquesta mesura.
- Aplicació del conveni sectorial adequat a l’activitat del treballador: El contractista s’obliga, respecte als
treballadors adscrits a l’execució del contracte, a complir durant tot el període d'execució del contracte les
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari s’obliga a
complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació quan
aquestes siguin més favorables per als treballadors.

7.- Determinació del preu de licitació
El sistema per a la determinació del preu del contracte i el valor estimat del contracte són els que s’indiquen
a continuació:

Import net xifra negocis

2022

2023

2024

2025

Total

37.800,00 €

38.367,00 €

38.367,00 €

38.367,00 €

152.901,00 €

- Durada de contracte: 2 anys
- Pròrrogues: 2 anys
Valor estimat del contracte total: 152.901,00 €
El valor estimat s’ha calculat en base a l’import net de la xifra de negocis, conforme a allò que estableix
l’article 101 de la LCSP.
- Cànon anual: 1.200,00 €
- Anys contracte (sense pròrrogues): 2
Cànon (Pressupost base de licitació) total: 1.200,00 x 2 anys = 2.400,00 €
El cànon a pagar a l’Ajuntament opera com a base de licitació que serà millorable a l’alça en la proposició
econòmica presentada pel licitador.
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8.- Partida pressupostària
No es preveu cap aplicació pressupostària de despeses, atès que la prestació del servei no generarà cap
obligació econòmica a càrrec de l’Ajuntament.

9.- Classificació de contractista
No s’exigeix.

10.- Criteris de valoració de les ofertes
A.- CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (Fins a un màxim de 35 punts)
A1: Projecte de gestió: Fins a un màxim de 35 punts.
Els licitadors han de presentar un projecte de gestió sobre els diferents aspectes de l’explotació del bar i els
serveis que corresponguin. La puntuació es valoraran de la següent forma:
- Organització i planificació del treball: Fins a un màxim de 10 punts.
Descripció detallada del servei que oferta i la opció triada com a tipologia de bar, manteniment i gestió.
Personal previst per a treballar, mesures d’higiene i salubritat. Dins la descripció també es demanarà un
detall de la distribució de les taules i cadires pel que fa la terrassa, així com la distribució del mobiliari i
inventari del material i aparells ubicats dins del mòdul. Per últim, caldrà detallar la proposta de beguda i
menjar que es servirà en el bar.
-

Proposta de col·laboració en les activitats organitzades per les entitats usuàries: Fins a un màxim de
15 punts.
Descripció detallada de les possibles col·laboracions que pot fer com a servei de bar en quan als
esdeveniments esportius puntuals, actes esportius institucionals de clubs, entitats o Ajuntament, entre altres.
- Altres millores relatives al servei de bar: Fins a un màxim de 10 punts.
Descripció detallada en quan a aspectes de millora en:
- Ús de materials sostenibles i ecològics, evitant en la mesura del possible envasos tipus (llaunes,
plàstics, tetrabriks). Reducció de residus.
- Oferiment de productes sense lactosa i/o per a persones celíaques.
- Utilització preferentment de productes ecològics, de proximitat i comerç just. Prioritzar els productes
frescos i sense embolcalls i evitant les conserves en envasos petits.
- Ús de vaixella de cartró biodegradable, evitant el consum de plàstic d’un sol ús.
- Utilització de detergents, desengreixant i altres productes de neteja ecològics i respectuosos amb el
medi ambient.
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B.- CRITERIS AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a un màxim de 65 punts)
B1: Oferta econòmica: Fins a un màxim de 65 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima (65 punts) a l’oferta que suposi un import més alt, i per tant, a l’oferta amb
major alta respecte al tipus de licitació. Les següents puntuacions es calcularan en base la fórmula següent:
B1 = [65/(Tipus-Emax)] x [Tipus-Eof]
Tipus = Tipus de licitació (cànon de sortida)
Eof = Cànon ofertat per cada licitador
Emax = Cànon ofertat més alt de totes les ofertes

11.- Possibilitat de modificació del contracte
No es preveuen modificacions del contracte.

12.- Previsió de revisió de preus
No es preveu la revisió de preus.

13.- Possibilitat de subcontractació i cessió
No es preveu la possibilitat de subcontractació, ni la cessió del contracte.

14.- Àrea i persona responsable del contracte
La persona responsable del seguiment i execució del contracte serà la tècnica municipal d’esports de
l’Ajuntament de Calella.

15.- Termini de garantia
El termini de garantia es fixa en 3 mesos a partir de la data de finalització del contracte.

Calella, a la data de la signatura electrònica
La tècnica d’esports de l’Ajuntament de Calella

Mar Ahicart Albertos
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