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Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de Concessió de Serveis per Procediment Obert
Assumpte: BAR-QUIOSC DE LA FONT GRAN DE CERCS.
Document signat per: L'Alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.

Introducció

La necessitat a satisfer mitjançant el contracte és la de facilitar un servei de bar i
cafeteria als usuaris del Bar-Quiosc de la Font Gran i de la seva zona d’esbarjo com a
zona de passa temps o diversió a l’aire lliure, motivada en la conveniència de que
aquests serveis públics municipals siguin complementats amb dita prestació per a la
major comoditat i gaudi dels ciutadans.
La seva contractació resulta per tant necessària, atesa la carència de personal precís per
a la prestació del servei addicional i complementari. Per tot això, i per tal d’oferir el
meritat servei de bar de forma òptima i satisfactòria resulta precisa la contractació
projectada.
2.

Descripció de la situació actual.

En l’actualitat el bar està tancat i no es presta el servei.
3.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la gestió i explotació del bar-quiosc de la Font Gran de Cercs, a
gestionar mitjançant contracte de concessió de serveis per compte i risc del licitador
adjudicatari del contracte.
4.

Anàlisi Econòmica

a.

Valor Estimat: El valor estimat està constituït per l’import net de la xifra de

negocis, atès es tractar d’una concessió de servei.
Valor estimat del contracte: 80.000€.
(segons estudi de viabilitat per a quatre anys de durada).
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b.

Viabilitat

Estimació d’ingressos anuals:
CONCEPTE QUANTITAT

Usuaris

4.000.-

DESPESA

INGRESSOS

€/dia client total

TOTALS

5€

20.000€

Estimació de despeses:
L’estimació de costos ANUALS es refereix a les despeses de personal de neteja i
manteniment, assegurances, comunicacions i matèries primeres, així com de reparació
i/o reposició de mobiliari.

DESPESES

IMPORT

Electricitat i aigua

1.200.-

Comunicacions

500.-

Personal (es comptabilitza com a marge de resultat)
Matèries primeres

-----6.800.-

Mobiliari i equipament

500.-

Assegurances, prevenció, publicitat, etc.

1.000.-

TOTAL DESPESES

10.000.-

En aquest punt s’haurà de tenir en compte, i per tant s’haurà d’afegir l’import del cànon
concessional que resulti de la licitació.

INGRESSOS

20.000.-

DESPESES

10.000.-

RESULTAT

10.000.-
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c.

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

No és susceptible de generar inestabilitat pressupostària atès que no generarà cap
despesa a la hisenda pública i si més ingressos en el capítol 5 d’Ingressos.
5.

Anàlisi del Procediment

a.

Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
dels termes del contracte amb els licitadors, en concordança amb els principis de no
discriminació i lliure concurrència.
L'adjudicació

del

contracte

es

realitzarà

utilitzant

una

pluralitat

de

criteris

d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
b.

Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de concessió de
serveis, d'acord amb l'article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c.

Anàlisi d'execució per lots

Aquesta contractació no contempla la divisió en lots, atès que es tracta d’un servei de
bar-cafeteria, que no inclou prestacions susceptibles de ser dividides i que es presten en
una única instal·lació. Aquest contracte a l’estar definit como una unitat funcional està
configurat per a ser realitzat per una única empresa concessionaria del servei.
d.

Durada
La durada del contracte será de dos anys.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte.
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Es contemplen dues pròrrogues d’un any cadascuna.
6.

Conclusions

El contracte que es preveu és viable, financerament sostenible i no afecta a l’equilibri
pressupostari de l’Ajuntament.
Cercs, a 19 d’abril de 2021.
L’Alcalde,

Jesús Calderer i Palau

4

