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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.

Introducció

La present concessió del servei de bar-restaurant, té per objecte les actuacions necessàries
per posar en funcionament el servei del bar municipal.

2.

Descripció de la situació actual

a.

Situació en la Institució

La concessió de servei té per objecte les actuacions necessàries per a posar en funcionament
el bar municipal de Rocallaura.
El servei consistirà fonamentalment en oferir els diferents serveis corresponents de bar i
restaurant als/les usuaris/àries, donada la demanda que hi ha d’aquest tipus de servei a
Rocallaura.

b.

Marc normatiu

El marc normatiu a que estarà subjecte el contracte, seran les següents:
- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena 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 (d'ara endavant
LCSP).
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

3.

Objecte del contracte

El present expedient de concessió de servei té per objecte les actuacions necessàries per a
renovar el funcionament del bar-restaurant de Rocallaura.

4.

Anàlisi Tècnica

a.

Consideracions tècniques i requeriments

Codi CPV

Descripció

55300000-3

Serveis de restaurant i de subministrament de menjars
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5.

Anàlisi Econòmica

a.

Estudi de mercat

No ha estat necessari fer consultes preliminars del mercat, que preveu l’article 115 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de LCSP, per obtenir informació sobre la capacitat del mercat,
l’estat de la ciència o tecnologia i informar als operadors sobre els projectes i els requisits de
la futura contractació.

b.

Valor Estimat

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que es disposa a l’article 101 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de LCSP, és l’import total sense IVA.
SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE ROCALLAURA
Sistema de determinació del preu:
275 € mensuals x 60 mensualitats (5 anys) =

16.500,00 € sense IVA

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 16.500,00 €

c.

Viabilitat

El servei és viable, d’acord amb l’estudi de viabilitat del servei.

d.

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

En compliment del disposat en l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el present contracte dona compliment
al mateix, havent-se efectuat una valoració favorable de l’estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera, en el moment d’aprovar el pressupost municipal per l’exercici del
2021.
a) Informe d’Intervenció de data 03.12.2020
Compliment de l’objectiu d’estabilitat:
- Capacitat de finançament 133.686,49 euros
- Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 133.686,49 euros
b) Compliment de la regla de despesa
- Marge de compliment de l’objectiu de regla de despesa 168.101,14 euros
c) Compliment de l’objectiu del deute públic
- Càlcul de la ràtio de deute viu 0%, compliment de l’objectiu de deute públic.

6.

Anàlisi del Procediment

a.

Justificació del procediment

Atenent a l’import del contracte de la concessió del servei definit a l’article 15 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, LCSP, el procediment més adequat per dur a terme la licitació
és el PROCEDIMENT OBERT (article 20 LCSP), donat que el valor estimat del servei és
inferior a 5.350.000 €.
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Els tràmits i especialitats del procediment obert es troben definits en els articles 156 a 158 de
la LCSP.
Les especialitats de publicitat del procediment obert són aquestes:

a) L’anunci de licitació només ha de ser publicat al perfil de contractant.
b) Tota la documentació de l’oferta ha d’estar disponible per medis electrònics.
c) El termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a:
- Vint-i-sis dies naturals, des del següent al de la publicació de l’anunci al perfil del
contractant (Article 156.6 i DA 12).
La tramitació del procediment s’ajustarà a les especialitats següents:

a) No és necessari estar inscrit en el RELI o en el ROLECE.
b) No procedeix la constitució de garantia provisional.
c) Les proposicions s’han de presentar en el registre de l’òrgan de contractació que
s’indiqui a l’anunci.

d) Amb el model d’oferta es presentarà la declaració responsable d’aptitud.
e) La valoració dels criteris subjectes a un judici de valor es farà en tres dies.
f) Si no concorren tota la documentació es presentarà en un únic sobre.
g) En cas d’urgència no es reduiran els terminis de l’article 119.2.b) LCSP.
h) És necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica.
i) És necessari Mesa de Contractació.
b.

Qualificació del contracte

DELIMITACIÓ DELS TIPUS CONTRACTUALS.
Disposa l’article 12 LCSP que els contractes d’obres, concessió d’obres, concessió de serveis,
subministrament i serveis que celebrin els ens del sector públic es qualificaran d’acord amb
els articles 13 a 18 LCSP, que defineixen cadascun dels contractes nominats o típics
anteriorment ressenyats.
1. EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS.
L’article 15 defineix el contracte de concessió de serveis és aquell en quina virtut un o varis
poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una o vàries persones, naturals o
jurídiques, la gestió d’un servei quina prestació sigui de la seva titularitat o competència i
quina contrapartida vingui constituïda bé pel dret a explotar els serveis o bé per dit dret
acompanyat del de percebre un preu.
El dret d’explotació dels serveis implicarà la transferència al concessionari del risc
operacional, en els termes assenyalats en l’apartat quart de l’article 14.
La present actuació es qualificarà d’acord amb les normes de dret administratiu, com un
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEI.

c.

Anàlisi d'execució per lots

L’objecte del present contracte és la concessió del servei de bar-restaurant de Rocallaura.
Per la naturalesa de la prestacions no és possible entendre aquesta com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixa que permeti ser executada de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que
les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
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correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a
la finalitat requerida.
Alhora indicar que pel seu nivell tècnic i pel seu import, es dóna compliment als principis
inspiradors de la contractació administrativa d’igualtat i no discriminació i lliure competència,
afavorint la participació de les petites i mitjanes empreses, sense necessitat de dividir en lots
el projecte i el contracte.
No es considera convenient ni oportú la divisió en lots de l’objecte del contracte, atès que es
tracta d’un servei a un únic projecte i la divisió perjudicaria la correcte execució, des d’un
punt de vista tècnic i de coordinació de la mateixa.
Per tant, aquest contracte no admet fraccionament en lots, ja que la tipologia del servei a
executar forma part d’un projecte amb UNITAT FUNCIONAL i mateixa naturalesa, no
susceptibles d’utilització o aprofitament per separat.

d.

Durada

La durada del present contracte serà de CINC ANYS, d’acord amb l’article 29.6 LCSP. D’acord
amb el que s’estableix a l’article 29.2 LCSP no es preveu cap pròrroga en el present
contracte.
Si es produeix una demora en l’execució de la prestació per l’empresari, l’òrgan de
contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució de la prestació, sense
perjudici de les penalitats que, en aquest cas, procedeixin, així com les indemnitzacions i
altres conseqüències derivades de la seva execució, les quals es preveuen en els articles 192
i següents LCSP, que resultin aplicables als contactes administratius.

e.

Codi CPV

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la següent:
Codi CPV

Descripció

55300000-3

Serveis de restaurant i de subministrament de menjars

f.
Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat - preu.

A) Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules: Màxim 60 punts.
a)
Proposició econòmica: Màxim 20 punts.
Es valorarà atorgant 20 punts a la proposició que ofereixi el cànon més alt; 0 punts a la
proposició que s'ajusti a el cànon mínim de licitació i la resta de forma proporcional o per la
fórmula següent:
PL=OL/OMx20
PL= Puntuació atorgada al licitador
OL= Oferta licitador
OM = Major oferta
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b)
Criteris d'adjudicació de caràcter social: Màxim 10 punts.
Es valorarà amb 10 punts el compromís que en l'execució del contracte i durant tota la
vigència del mateix el lloc d'encarregada o gerent sigui exercit per una dona.
c)
Criteris d'adjudicació de caràcter mediambiental: Màxim 10 punts.
Reducció de l'impacte ambiental en l'execució del servei: S'atorgaran 10 punts a l'empresa que
ofereixi la realització de la feina fent una separació selectiva d'envasos, embalatges, olis i
deixalles de qualsevol dels productes utilitzats durant la prestació del servei per la seva
posterior recollida i reciclatge d'acord amb les normes municipals i de la Comarca de l’Urgell.
d)
Experiència acreditada en servei de bars i restaurants: Màxim 20 punts.
Fins a 20 punts per l'experiència en el sector de l’hostaleria de la persona encarregada de la
gestió. S'atorgaran 2 punts per cada any complet acreditat, fins a un màxim de 10 anys,
d’experiència en el sector de l’hostaleria. Per a això es valorarà l'experiència en la gestió
d’establiments i en activitats relacionades realitzades pels licitadors.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior
a 40 punts.

B) Criteris que la seva ponderació depengui d'un judici de valor: Màxim 40 punts.
e) Projecte d'explotació i activitats del bar-restaurant de Rocallaura: fins a un màxim de 40
punts.
Es valorarà la idoneïtat i coherència, recursos personals i materials disponibles, qualitat i
adequació a les necessitats del municipi i dels usuaris de la instal·lació.
- Projecte d'explotació i activitats.
S'haurà de presentar un Projecte d'explotació del Bar-Restaurant de Rocallaura, en el qual es
recullin les línies generals de treball i estratègies per a la consecució dels objectius generals
plantejats a curt i mig termini.
Aquest projecte ha de tenir en compte, entre altres, els aspectes següents:
• Tarifes proposades.
• Manteniment i gestió del bar-restaurant (horaris, neteja, personal).
• Millora de les instal·lacions quant al seu rendiment, economia de manteniment i servei.
Establir principis d’economia social i sostenibilitat ambiental.
• Introducció d'alternatives per a l'ús del temps lliure amb un programa d'activitats
complementàries que es pretenguin oferir en diferents èpoques de l'any. En aquest apartat
s'haurà de prestar especial atenció a la planificació d'activitats a realitzar a Rocallaura i el seu
entorn.
• Mantenir col·laboració amb associacions i col·lectius de la zona.
• Fomentar l’ús de producte de proximitat per al desenvolupament del servei.
• Promoció i difusió d'informació relativa a tradicions, festes, patrimoni, llocs d'interès turístic
ientorn, promocionant l’arrelament al territori.
Es valoraran els següents aspectes:
1) Gestió del bar-restaurant: ampliació d’horaris d’obertura, millora de la prestació del servei,
planificació i metodologia de la neteja de l’establiment indicant els productes (menjador,
lavabos, cuina, finestres, portes, mobiliari, estris, etc...). Fins a un màxim de 25 punts.
2) Planificació d'activitats a realitzar a Rocallaura. Fins a un màxim de 15 punts.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior
a 25 punts.
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L'òrgan de contractació tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la
proposició que, complint les condicions del present Plec, resulti més avantatjosa segons els
interessos municipals, sense atendre únicament a l'oferta econòmica, segons el judici de la
Corporació, o declarar desert el concurs.
7.

Conclusions

L’objecte del present contracte és la concessió del servei públic de BAR-RESTAURANT de
Rocallaura.
El Valor Estimat de l’actuació sense IVA és de: 16.500,00 € (IVA 3.465,00 € en total
19.965,00 €).
És constata la seva viabilitat econòmica, així com l’estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera.
El procediment de licitació serà l’obert.
És considera un contracte de concessió de serveis, no susceptible de divisió en lots per
ésser una unitat funcional.
La seva durada serà de CINC ANYS, no preveient-se cap pròrroga.
La present memòria s’ha de publicar en el PERFIL DEL CONTRACTANT d’acord amb el que
s’estableix a l’article 63.3.a) de la LCSP.
Rocallaura, 8 de juliol de 2021
La Presidenta,
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