INFORME REGIDORIA ESPORTS
Adjudicació servei de bar i consergeria Zona Esportiva Municipal

Després que l’anterior concessionari deixés de prestar el servei, s’ha obert un concurs per
trobar un nou adjudicatari pel servei de bar i consergeria de la Zona Esportiva Municipal de
cara a temporada d’estiu i amb vistes al futur, donant una durada de 4 anys al contracte.
S’han presentat dues propostes, les quals s’han analitzat detingudament pel Tècnic d’Esports
procedent a la valoració d’ambdues d’acord amb la valoració continguda en els plecs.
Els aspectes que han estat objecte de valoració són:
1. Preu del contracte.
2. Pla de manteniment de la instal·lació.
3. Obres i/o instal·lacions de millora a realitzar al equipament.
4. Projecte d’explotació del bar-cafeteria
5. Característiques vinculades a la satisfacció d’exigències socials.
6. Preus de les consumicions: cafès, refrescos, entrepans, etc.
7. Altres millores addicionals.
A continuació fem una comparativa de les dues propostes presentades:
1. Preu del contracte.
Alicia El preu del contracte serà el publicat a l´anunci de licitació del contracte de
concesió de serveis (exp. CCS1686/2018)
Isabel El preu del contracte serà el publicat a l´anunci de licitació del contracte de
concesió de serveis (exp. CCS1686/2018)
2. Pla de manteniment de la instal·lació.

Valoració
1
1
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Alicia Vigilar el correcto funcionamiento de las instal·lacions de gas y de
electricidad en el local.
Mantenimiento preventivo del equipamiento. Se crearà una carpeta para
cada equipo que tanga el CEM, donde se indicarà el nombre del equipo,
modelo, fabricante, año de compra, hoja de especificaciones, manual de
mantenimiento del equipo junto con la garantia del mismo, el nombre o
referencia de aquie llamar en caso de desperfecto.
Diseño de un calendario de mantenimiento que incluiraá las fechas de
mantenimiento recomendadas por el fabricante.
Este calendario incluirá acciones, diarias, semanales, mensuales y anuales.
Limpieza de bar, cocina y terrazas
Confeccion de un calendario que incluya acciones diarias, semanales y
mensuales.
La limpieza serà una de nuestros objetivos principales. Un ejemplo de
acciones de limpieza:
Cartas o listados de precios siempre limpios sin restos de grasas o suciedad
en general.
Barras, sillas y mesas (especial cuidado)
Saleros, aceiteras, vinageras.
Grifos de Cerveza limpieza exhaustiva dos veces al mes.
Personal del bar y limpieza. Inculcar habitos de limpieza tanto en vestimenta
uniforme como en maneras de proceder. Completar el equipamiento como
cuberterias, platós, vasos y demàs elementos que se necesite para su
correcto funcionamiento
Isabel Es realitzaran totes les accions necessàries per mantindré el bon estat d´us i
difruit de les instalación, implementant millores amb l´objectiu de
incrementar l´afluencia de públic i maximitzar l´utilització del equipament,
realitzant inspeccios i accions semestrals.
3. Obres i/o instal·lacions de millora a realitzar al equipament.
Alicia A simple vista vemos la necesidad de crear un acceso directo a la terraza
acristalada para hacerla más accessible al bar.
Instalacion de dos estufes de leña con vistes al periodo invernal asi como la
instalacion de un par de ventiladores en el techo de la terraza acristalada y
un otro en la zona del bar.
Cambio de bombilla de bajo comsumo led.
Isabel Principalment, s´instalará una brasa de roca volcànica, per permetre la
elaboració sana i saludable de les proteïnes, una inversió valorada en 1000
€, junt amb una vitrina refrigerada per l´exposición d´aliments elaborats
degudament refrigerats, valorada en 500 €.
4. Projecte d’explotació del bar-cafeteria
Alicia Projecte inclòs en la proposta (molt llarg per copiar-lo aquí)
Isabel Projecte inclòs en la proposta (molt llarg per copiar-lo aquí)
5. Característiques vinculades a la satisfacció d’exigències socials.
Alicia Cap referència en aquest sentit
Isabel Cap referència en aquest sentit
6. Preus de les consumicions: cafès, refrescos, entrepans, etc.
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Alicia Cafè 1.10€
1
Cafè tallat 1.20€
Cafè amb llet 1.30€Botifarra blanca 4€
Bull 4€
Llonganissa 4€
Xoriço ibèric 4€
Formatge 3.5€
Formatge fresc, tomàquet, alvocat i brotes 4,5€
Verduretes escalivades al forn amb brotes 4.5€
Les nostres especialitat ( tarifa plana)
Varietat de hamburguesa i botifarres amb patates casolanes fregides ( carta)
9,5€ amb una beguda sense alcohol inclosa en el preu.
També botifarres y hamburgueses vegetals 9.5€ amb una beguda sense
alcohol inclosa en el preu
Varietat de pasta amb diferents salses (carta) 9.5€ amb una beguda sense
alcohol inclosa en el preu.
Les nostres delicioses ensalades de proximitat (carta) 9.5€ amb una beguda
inclosa en el preu.
Còctels
Mojitos 6€
Caipirinha 6 €
Margarita 6€
Stawberry Daiquiry 6€
Dry Martini 6€
Licors combinats
Anís sec mono copa 3€
Cafè amb gel 1.20€
Cafè American 1.20€
Cigaló 2.00€
Cafè descafeïnat 1.10€
Tallat descafeïnat 1.20€
Cacaolat 1.50€
Infusions 1.50€
Refrescos
Aigua 200cc 1€
Aigua 1l 2.00€
Coca cola 1,5€
Coca cola light 1,5€
Coca cola zero 1,5€
Vichy 1,5€
Fanta 1.5€
Neastea 1.8€
Acuarius 1.8€
Tònica 1.8€
Sucs granini 2.00€
Red Bull 2,20€
Vermuts
Vermut negre 2.5€
Vermut blanc 2.5€

Isabel Café expresso : 1.20 €
0
Café amb llet : 1.50 €
Infussions : 1,50 €
Refrescos: 1.60 €
Begudes energétiques : 2,50 €
Canya Cervesa (primera marca): 1,20 €
Entrepa mini bàsic: 1,80 €
Entrepà bàsic : 3,50 €
Entrepà calent : 4,50 €
Tapes de bàsiques : de 4,50 € a 7,50 €
Tapes i entrepans de temporada : Segons mercat.
Smoothies de fruita fesca : Segons mercat.
7. Altres millores addicionals.
Alicia En la cafeteria-Bar del CEM ofreceremos productos de calidad y proximidad. 1
Estamos sensiblizados con el medio ambiente y tenemos un compromiso
con el planeta. Utilizaremos el menos plastico posible asi como todas las
acciones necesarias para poder presentarnos como Bar-Cafeteria sostenible.
Empezando por la materia prima utilitzada, siguiendo con nuestra lista de
provedores (siempre con empresas de comportamiento sostenible,
empreses que miren por la ecologia) utilizando para la limpieza siempre
productos biodegradables y la poca utilizacion de papel y plastico siempre
que sea posible.
Isabel Adicionalment, s´intal.lará una televisió HD, pels clients
1
Servei de WIFI gratuit pels clients.
TOTAL
Alicia
Isabel

5
3

És per això que la proposta guanyadora és la presentada per Alicia Magaña Pérez.

ES SOL·LICITA:
Traslladar aquest informe a l’àrea d’intervenció.
Albert Manils
Zona Esportiva
Ajuntament de Vallromanes
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Cada punt s’ha valorat amb 1 o 0 punts, en funció del compliment de l’aspecte en qüestió,
essent 1 la millor proposta i, en cas de compliment per igual o no compliment per igual, s’han
valorat les dues propostes amb un 1 o amb un 0.

