Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
L’ajuntament de Golmés ha de contractar la concessió del servei d’explotació del bar del
pavelló poliesportiu de Golmés atès que en breu finalitzarà el termini de l’anterior
contracte adjudicat a favor de la Sra. Anna Huguet Sanuy.
L’ajuntament de Golmés no té mitjans ni personals, ni materials per oferir directament
aquest servei per la qual cosa es considera convenint la seva externalització.

2. Descripció de la situació actual
En data 4 de desembre de 2017, per acord de Junta de Govern Local, es va aprovar
adjudicar el contracte d’explotació de servei públic de Bar del pavelló poliesportiu de
Golmés, mitjançant la modalitat de concessió, a favor de la senyora Anna Huguet Sanuy,
per un termini de dos anys.
Per acord de Junta de Govern Local, de data 19 de novembre de 2019, es va prorrogar un
any el contracte adjudicat a la Sra. Anna Huguet Sanuy, d’acord amb l’article 5è del Plec de
clàusules administratives, que forma part del contracte com a document contractual, que
estableix que la vigència del contracte és de dos anys prorrogable un any més si les parts
estan d’acord.
Atès que el 5 de desembre de 2020, finalitza el contracte adjudicat a la Sra. Anna Huguet
Sanuy cal procedir a una nova contractació per poder atendre les necessitats d’aquest
servei.

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la concessió del servei d’explotació del bar del pavelló
poliesportiu de Golmés.
En concret l’objecte del contracte contempla:
-

Explotació del bar del pavelló poliesportiu, a risc i ventura del concessionari.

4. Valor Estimat del contracte
El pressupost base de licitació s’estableix en un cànon mensual inicial de 150,00 euros més
l’IVA corresponent. Essent el pressupost base de licitació pel termini de dos anys de
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vigència del contracte de 3.600,00 euros (IVA exclòs). Aquesta quantitat inicial pot ser
millorada a l’alça pel contractista.
El període de vigència del contracte és de dos anys, prorrogables dos anys més prèvia
sol·licitud de l’adjudicatari i acord de l’òrgan de contractació.
Per tant el valor estimat del contracte, en cas d’acordar-se les pròrrogues successives per
un termini màxim de quatre anys, serà de 7.200,00 euros més l’IVA corresponent.
Amb aquesta contractació es dona compliment als principis d’estabilitat i sostenibilitat
financera, atès que no suposa cap nova despesa, els costos previstos pel seu funcionament
ja estaven contemplats en l’aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2020 i no s’ha de
recórrer a cap operació de finançament.

5. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte, i atenent al seu import, es considera que el
procediment més adequat per dur a terme la licitació és el procediment obert,
mitjançant la modalitat contractual de concessió de gestió de serveis.
En tot cas, es farà publicitat a la web i al perfil del contractant d’aquest procediment.
Tota persona interessada podrà presentar una proposició, a través de mitjans
electrònics habilitats a l’efecte, quedant exclosa qualsevol negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.

b. Qualificació del contracte
D’acord amb l'objecte, es qualifica el contracte com a contracte de concessió de
serveis públics atès que l’explotació del bar del poliesportiu manté la qualificació de
servei públic municipal per tenir un caràcter complementari d’un servei públic lúdic
esportiu en quan les instal·lacions estan adreçades a facilitar el lleure, l’esport i la
participació ciutadana.
El codi CPV és el 55410000 serveis de gestió de bars.

c. Anàlisi d'execució per lots
Per la naturalesa del contracte, en el que les tasques a desenvolupar són molt
especifiques, delimitades, tenen una mateixa localització i estan destinades al mateix
servei per a la ciutadania, la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del
punt de vista tècnic i la faria més onerosa. És per aquest motiu que la present licitació
no es divideixi en lots.
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d. Durada
La durada del contracte s’estableix en dos any, prorrogable dos anys més en cas de
mutu acord de les parts i prèvia sol·licitud per part del concessionari i aprovació de
l’alcalde o junta de govern per cada anualitat que es vulgui prorrogar.

6. Conclusions
D’acord amb la necessitat de la gestió del servei, i atesa la impossibilitat de disposar de
mitjans propis, es considera procedent procedir a la contractació per procediment
obert en règim de concessió del servei d’explotació del bar del pavelló poliesportiu de
Golmés.

Golmés, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
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