INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL
CENTRE CÍVIC DEL PARC DE CAN CRUSELLAS I DELS SERVEIS DE NETEJA I
VIGILANCIA DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI
1.- Justificació de la necessitat
El Centre Cívic és un equipament municipal que es troba situat a l’interior del parc de Can
Crusellas, en una part de la planta baixa d’aquest equipament s’hi ubica el local destinat a
bar-cafeteria.
Actualment no s’està portant a terme l’explotació del bar del centre cívic atès que l’última
licitació va quedar deserta després de la renuncia dels adjudicataris.
Per aquest motiu, és considera molt necessari preparar un nou expedient de contractació
d’aquest servei que permeti tornar a obrir el centre ja que es tracta d’un espai molt utilitzat per
la població del municipi.
2.- Objecte
La concessió comportarà l’autorització de l’ús privatiu per part del concessionari de la porció de
domini públic afecte al servei de bar en els termes que disposen els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques.
3.- Divisió en lots
Atesa la naturalesa del servei, no procedeix la divisió en lots ja que dificultaria la correcta
prestació del servei.

4.1 Condicions especials d’execució
El contractista ha de complir al llarg de tota la concessió les disposicions legals, reglamentàries
i convencionals vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, i de seguretat i salut en el
treball que pugui aplicar-se a les persones treballadores vinculades a l’execució del contracte.
El concessionari restarà obligat en tot moment a ser responsable de realitzar una recollida
selectiva dels residus generats en la prestació del servei del bar-cafeteria, en la neteja del
centre. El responsable del contracte podrà en qualsevol moment inspeccionar els espais i
comprovar que realment està fent un foment real del reciclatge.
5.- Aspectes econòmics
a. Cànon: mínim de 1.200,00 euros anuals (IVA exclòs). Tanmateix, i atès que s’inclou com
a criteri de valoració el millor cànon ofert, l’import del mateix quedarà definitivament aprovat per
l’oferta de l’adjudicatari
b. Tarifes: El concessionari haurà de presentar abans de l’inici del servei, per a l’aprovació de
la junta de govern local un llistat de preus de venda de productes o serveis que presti,

Codi Validació: 7GHR4KSCPMXQX3EE9MZ6RYEPS | Verificació: https://artes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

4.- Prestacions

qualsevol modificació dels preus inicials s’haurà de sotmetre a l’aprovació prèvia de la Junta de
Govern Local.
Les tarifes de preus hauran de contemplar com a mínim: Begudes: refrescos, cafès, tes,
infusions i aigua.
En el cas que els preus aprovats no resultessin suficients per fer front a les despeses
generades pel servei, el concessionari podrà demanar, de manera extraordinària, l'aprovació
d'una nova tarifa a l'òrgan de contractació. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una
memòria justificativa.
c.Finançament:
Segons el caràcter demanial de la concessió, l'Ajuntament no participarà en el finançament de
la gestió i explotació del present servei, ni assegura al concessionari una recaptació o
rendiment mínim. Per tant, la concessió s'atorga a risc i ventura del concessionari que
assumeix tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l'activitat objecte de
concessió. Es per això que l’Ajuntament d’Artés, no té, ni resta obligat a tenir crèdit
pressupostari disponible de cap tipus per a aquesta finalitat i no assumeix cap obligació per a
exercicis futurs, ni assumirà les despeses de subministraments que se’n derivin.
6.- Durada del contracte
La concessió s’atorgarà per un termini d’ 1 ANY i començarà a comptar a partir del dia següent
a la formalització en document administratiu de la concessió adjudicada.
7.- Pròrroga
Possibilitat prorrogar per acord exprés d’ambdues parts, en períodes successius d’un any amb
un màxim de tres pròrrogues.
8.- Modificació del contracte

9.- Solvència: atesa la naturalesa del contracte no s’exigirà solvència econòmica i financera ni
tècnica i professional.
10.- Criteris de valoració:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu, avaluables de
forma automàtica ( 200 punts màxim):
a) Oferta econòmica: millor cànon ofertat: es puntuaran les ofertes a partir de 100 euros
mensuals en el preu del cànon a l’alça, atribuint-se una puntuació màxima de 100 punts.
M x (Cval – Cref) ÷ (Cmax – Cref)
On:
-

M puntuació màxima
Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de l’Ajuntament que es
valora.
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No es preveu la modificació del contracte excepte en els termes previstos a la LSCP o per
causes derivades de l’evolució de la situació de salut pública ocasionada pel COVID-19 i de
les mesures que dictin al respecte les autoritats competents en la materia.

-

Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de
l’Ajuntament.
Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de l’Ajuntament més gran
entre els concurrents.

La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de
M serà la de punts dividit per la dimensió de C. Als efectes d’aquest criteri, els ofertants
indicaran a la seva oferta la magnitud Cval expressada en la dimensió indicada.

Núm.
1

2

3

4

5

6

MILLORA
Pintat de 4 columnes metàl·liques d'acer, de secció circular ø
200 mm i de 2,75 m d'alçada amb dues capes d'oxiron, a
zona menjador. S'inclou el sanejat previ.
Pintat de sòcol de fins a 1 m d'alçada a paraments verticals
interiors de guix, amb una capa de segelladora i dues d'acabat
d'esmalt, a zona menjador. S'inclou el sanejat previ del
revestiment de guix del parament vertical (25m2)
Pintat de passamà de fusta massissa existent de 10 cm
d'alçada, situat a 1 m d'alçada dels paraments verticals
interiors, amb una capa de segelladora i dues capes d'acabat
d'esmalt, a zona menjador. S'inclou el sanejat previ del
passamà de fusta (32ml)
Substitució d'ampit de fusta de DM de 2 cm de gruix de mides
3,60 x 0,40 m, en mal estat, col·locat adherit a sobre de la
paret interior d'obertura de finestra existent de façana sud‐ est,
amb acabat pintat amb dues capes d'esmalt. S'inclou la
retirada a abocador de l'element actual.
Pintat de 2 radiadors metàl·lics existent de mides 1,20 x 0,60
m amb dues capes d'esmalt, a zona menjador. S'inclou
el sanejat previ.
Pintat de 2 radiadors metàl·lics existent, de mides 0,50 x 0,60
m, amb dues capes d'esmalt, a zona menjador.
S'inclou el
sanejat previ.

Valoració

Punts

540,00 €

27,82

450,00 €

23,18

416,00 €

21,43

225,00 €

11,59

160,00 €

8,24

150,00 €

7,74

11.- Garanties
Garantia provisional: No s’exigeix
Garantia definitiva: La garantia definitiva a constituir serà la corresponent al 3% del valor del
domini públic ocupat, de conformitat amb l’art. 68 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
La fiança garantirà el compliment de l’objecte i demés obligacions que es derivin de la present
concessió pel concessionari i se li retornarà una vegada extingit el contracte, llevat dels casos
previstos en el present plec. La fiança definitiva durant tota la vigència del contracte i fins la
seva devolució haurà de ser sempre el mateix import, de forma que la incautació parcial o total
de la garantia per incompliment o d’altres causes, obligarà al concessionari a constituir una
garantia complementària per reposar-la.
12.- Penalitats
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b) Millores, es poden ofertar de forma separada, puntuació màxima: 100 punts:

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos de l’adjudicatari es qualificaran
en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus.
Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte de l’autorització que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus, que comportin una infracció de les condicions del plec i de la proposta, comportant
una deficient execució de les prestacions.
En tot cas tenen la consideració de lleus :
1. La descurança en el vestir del personal al servei de les instal·lacions.
2. Incompliment reiterat en la prestació del servei d’acord amb les condicions del Plec de
Condicions Tècniques: preus, neteja, calendari i horari (més de dos advertències formulades
per escrit pel responsable del contracte)
3. En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals al servei objecte de
la concessió com les obligacions del concessionari específiques del PCT. (més d’una
advertència formulada per escrit pel responsable del contracte)
Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte de l’autorització que comportin una infracció de les
condicions establertes en el present plec i la proposta presentada per l’adjudicatari generant un
perjudici tant als interessos municipals com als destinataris de les activitats sense que posi en
perill la prestació de les diferents activitats.
En tot cas tenen la consideració de greus:
1.La comissió de dues faltes lleus en termini de 6 mesos.
2.La demora en el pagament per més de trenta dies del cànon fixat.

4.L’incompliment de les obligacions derivades de la legislació laboral, fiscal i de prevenció de
riscs laborals.
5.Incompliment reiterat en la prestació del servei d’acord amb les condicions del Plec de
Condicions Tècniques: preus, neteja, calendari i horari (més de quatre advertències formulades
per escrit pel responsable del contracte)
6.En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals al servei objecte de la
concessió com les obligacions del concessionari específiques del PCT. (més de dues
advertències formulades per escrit pel responsable del contracte)
Es qualifiquen com a molt greus, l’incompliment de les prestacions establertes en el plec de
clàusules o en la oferta presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació de les
activitats generant una lesió dels interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de molt greus :
1. La comissió de dues infraccions greus en el període d’un any.
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3.No tenir a disposició dels usuaris fulls de reclamacions.

2. Percebre per les consumicions, articles o serveis, preus superiors als autoritzats.
3. Incompliment reiterat en la prestació del servei d’acord amb les condicions del Plec de
Condicions Tècniques: preus, neteja, calendari i horari (cinc advertències o més formulades per
escrit pel responsable del contracte)
4. En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals al servei objecte de
la concessió com les obligacions del concessionari específiques del PCT. (tres o mes
advertències formulades per escrit pel responsable del contracte)
5. Incompliment de les condicions especials d’execució.
El concessionari accepta mitjançant la prestació de la corresponent proposta que pugui ser
penalitzat per incompliments del servei detallats amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 1.000€
b) Greus, es podran imposar penalitzacions de quantia de 1.001€ fins a 3.000€
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de quantia de més de 3.000€ fins a 6.000€
L’Ajuntament d’Artés podrà optar indistintament per la resolució del contracte per l’incompliment
del que determinen els plecs administratiu i tècnic, o bé per la imposició de penalitats. La
comissió de dues faltes molt greus o podria suposar la resolució del contracte.
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Enric Forcada Valiente
Alcalde
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