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1.- Natàlia Figueras Pagès (TCAT) (Alcaldessa), 30/05/2021 12:51

Informe justificatiu de la necessitat de contractar.
1.- Definició de les necessitats a satisfer amb el contracte. (Art 28)
Mitjançant la present contractació, es pretén satisfer les necessitats de disposar del
servei de bar a la zona esportiva de Mas Altaba de Maçanet de la Selva.
2.- Consultes preliminars de mercat. (Art 115)
No es considera necessari realitzar consultes preliminars de mercat atès que
l’Ajuntament ja disposa d’un contracte administratiu anterior (en règim de concessió de
domini públic) per l’explotació del bar de la zona esportiva
3.-Definició de l’objecte del contracte. (Art 99)
La prestació del servei de bar inclou l’explotació de l’espai interior, la terrassa exterior,
neteja dels lavabos tasques de consergeria i control d’accés i aforament.
4.- Durada del contracte:
El present contracte tindrà una durada d’un any prorrogable fins a un any més.
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5.- Cànon per l’explotació del bar de la zona esportiva:
S’estableix un cànon anual progressiu entre 400 € i 600 €, en funció de l’oferta de
l’adjudicatari.
El valor estimat del contracte segons la seva durada, i la possible pròrroga d’una
anualitat és la quantitat de 1.200 €.
6.- Lotització del contracte. (Art 99.3)
Per la present contractació, el contracte no és susceptible de divisió en lots atès que
es tracte d’una prestació unitària i la seva divisió dificultaria la correcta execució del
contracte des d’un punt de vista tècnic.
Justificació de la tramitació de l’expedient (Art 119 i 120).
Actualment el servei no s’explota per cap persona o empresa. L’expedient es tramitarà
de forma ordinària per procediment obert seguint les disposicions aplicables pels
contractes administratius especials.
7.- Qualificació del contracte:
Es tracte d’un contracte administratiu especial d’acord amb els articles 25.1.b) i 25.2
de la LCSP.
8.- Procediment de contractació:
Atès el tipus de contracte es considera adient utilitzar el procediment obert de l’article
156 de la LCSP.
9.- Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i professional
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors d’acreditar la
solvència econòmica i financera i tècnica i professional.
10.-Criteris d’adjudicació del contracte i admissibilitat de variants:
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No s’admetran variants al present contracte.
Com a criteris d’adjudicació en el sobre 2, oferta econòmica quantificable mitjançant
criteris automàtics, s’utilitzaran el següents:
A.- Cànon anual: (Fins a 40 punts).Mitjançant l’escalat següent:
Import cànon
400 €
425 €
450 €
475 €
500 €
525 €
550 €
575 €
600 €

Puntuació
0 punts
5 punts
10 punts
15 punts
20 punts
25 punts
30 punts
35 punts
40 punts
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B.- Preus dels productes mínims: (Fins a 60 punts): Es valorarà la rebaixa
efectuada pels licitadors en relació al preu màxim establert per l’Ajuntament. Cada
producte tindrà una puntuació màxima de 4 punts i es valorarà el preu més baix
respecte el preu de sortida de l’Ajuntament:

Producte
Cafè.
Tallat.
Cafè amb llet.
Combinat esmorzar (entrepà mini i suc/cafè
amb llet).
Cervesa ampolla.
Refresc.
Bossa de patates.
Entrepà fred.
Entrepà fred mini .
Entrepà calent.
Entrepà calent mini.
Bikini.
Hamburguesa.
Frankfurt.
Plat combinat.
11.- Causes de modificació contractual Art 204.
El contracte NO es podrà modificar per cap causa.

Tarifes
PVP
1,20
1,30
1,50
3,50
2,50
2,00
1,50
3,00
2,50
3,50
3,00
3,00
4,00
3,50
5,50
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12.- Condicions especials d’execució (Art 202) i règim sancionador:
-

Aplicar el Conveni interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme
de Catalunya aprovat per la Resolució TSF/510/2018, de 23 de febrer per la
qual es disposa la publicació i inscripció del conveni (codi de conveni número
79000275011992).

- Procurar la contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials
d’inserció laboral o d’exclusió social en els termes especificats en el present
Plec.
- Realitzar la recollida selectiva dels residus que
desenvolupament de l’activitat objecte del contracte.

es

generin

en

el
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El règim sancionador del contracte s’establirà en el Plec de clàusules diferenciant les
causes d’incompliment de forma, lleu, greu o molt greu, que seran sancionades de la
següent forma:
-

Faltes MOLT GREUS: Fins a un 20% cànon ofert per l’adjudicatari.

-

Faltes GREUS: Fins a un 10% del cànon ofert per l’adjudicatari.

-

Faltes LLEUS: Fins a un 5% del cànon ofert per l’adjudicatari.

13.- Causes especials de resolució del contracte.
- Obligacions relatives a la llengua:
- L’empresa adjudicatària ha d’emprar normalment el català en les relacions
amb l’Ajuntament.
- L’empresa adjudicatària ha de garantir que el seu personal pot atendre els
usuaris en català i en castellà, i que té un coneixement adequat i suficient de
totes dues llengües que el fa apte per a complir el deure correlatiu
d'atendre'ls en la llengua que hagin escollit.
- En tot cas l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte
a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i a les disposicions que la desenvolupen.
- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del
Contracte.
- El compliment de les condicions especials d’execució establertes a la present
clàusula tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial.
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- La regulació establerta en el present Plec i a l’article 215 de la LCSP relativa al
règim de subcontractació, tindrà caràcter d’obligació essencial del Contracte.
- Destinar la instal·lació a l’objecte específic del present contracte i no destinar-la a
d’altres usos.
- En cas que la garantia definitiva del contracte es constitueixi mitjançant
assegurança de caució, la presentació anual del corresponent rebut de
pagament de la pòlissa contractada.
- Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte a les que específicament
se’ls hi atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial.
- Evitar la utilització de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual
relacionada amb el contracte.
- Iniciar la prestació del servei en els termes indicats en els Plecs del contracte.
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L’incompliment de les condicions especial d’execució seran causa de resolució del
contracte.
14.- Règim de subcontractació
No es preveu la subcontractació de la prestació del servei.
15.- Subrogació de personal
No hi ha personal a subrogar amb la present contractació.
16.- Justificació de la falta de mitjans propis en el contracte de serveis (Art 30.3):
L’Ajuntament no disposa en la seva plantilla de personal qualificat per la realització del
servei de bar de la zona esportiva de Mas Altaba. El personal ha de disposar del
certificat formatiu en manipulació d’aliments.
L’Alcaldessa
Natàlia Figueras Pagès.
Document datat i signat electrònicament.

