Ajuntament de Vallbona de les Monges

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1.

Introducció

La present concessió de serveis té per objecte la gestió dels serveis públics de Bar i de les
Piscines Municipals del municipi de Vallbona de les Monges que bàsicament consisteix en
l’obertura i tancament de les Piscines Municipals, on es troba ubicat el servei públic de Bar, així
com la gestió de dit servei públic.
2.

Descripció de la situació actual

a.

Situació en la Institució

El municipi de Vallbona de les Monges, disposa del recinte de les Piscines Municipals, on s’hi
trobat ubicat el Bar, aquest local es freqüentat per la majoria de veïns del municipi, així mateix
és el centre neuràlgic dels esdeveniments de l’època estival.
Per tant, els serveis de les Piscines Municipals i del Bar ha esdevingut com un servei públic de
necessitat pel poble de Vallbona de les Monges, atenent a la mancança de serveis similars
durant l’època estiuenca.
A més de donar el servei a tota la ciutadania, també és un servei imprescindible els caps de
setmana i festius de l’estiu, degut a les nombroses visites turístiques i culturals al Monestir de
Vallbona i al Museu del Cinema, el que fa que sigui del tot necessari disposar d’aquest servei
públic pel conjunt d’activitats que es proposen i es realitzen des de l’Oficina de Turisme en el
conjunt de l’estiu.
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 158 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera, Quarta 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 servei té per objecte la gestió dels serveis públics de Bar i de les Piscines Municipals
del municipi de Vallbona de les Monges que bàsicament consisteix en l’obertura i tancament de
les Piscines Municipals, on es troba ubicat el servei públic de Bar, així com la gestió de dit
servei públic.
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Per les característiques del servei la classificació seria la següent:
- Grup M : Serveis
- Subgrup 6: Hosteleria i serveis de menjar.
- Categoria 1
4.

Anàlisi Tècnica

a.

Consideracions tècniques i requeriments

El present servei de gestió dels serveis públics de Bar i de les Piscines Municipals del municipi
de Vallbona de les Monges, es portarà a terme d’acord i amb les estipulacions previstes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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 el projecte 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 en els contractes de serveis.
Servei: Gestió dels serveis públics de Bar i de les Piscines Municipals del municipi de Vallbona
de les Monges. (sense IVA)
Valor estimat del contracte:
c.

1.652,89 €

Viabilitat

Amb un Cànon d’explotació per import de 1.652,89 € i 347,11 € d’IVA, en total 2.000,00 €.
En el pressupost del 2021, figuren els informes d’intervenció que constaten la viabilitat
econòmica de l’actuació, sense que comprometi les principals variables financeres de la
Corporació.
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.
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6.

Anàlisi del Procediment

a.

Justificació del procediment

Atenent a l’import del contracte de concessió de serveis 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 156 LCSP), en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició.
I que d’acord amb l’article 145.3.e) LCSP, s’aplicarà més d’un criteri d’adjudicació.
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 dies naturals, des del següent al de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
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 serveis:
El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders
adjudicadors encomanen a títol onerós a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la
gestió d'un servei la prestació sigui de la titularitat o competència, i la contrapartida vingui
constituïda bé pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o bé per aquest 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 anterior.
La present actuació es qualificarà d’acord amb les normes de dret administratiu, com un
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS.
c.

Anàlisi d'execució per lots

L’objecte del present contracte és la gestió dels serveis públics de Bar i de les Piscines
Municipals del municipi de Vallbona de les Monges.
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades 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 correcta
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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 corresponent a una única activitat 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’una actuació amb UNITAT FUNCIONAL i mateixa naturalesa, no
susceptibles d’utilització o aprofitament per separat.
d.

Durada

La durada del present contracte serà de DOS MESOS I QUATRE DIES (de l’1 de juliol de 2021
al 5 de setembre de 2021), d’acord l’article 29 LCSP, no essent possible una pròrroga del
mateix.
En cas d’incompliment s’aplicarà el que s’estableix a l’article 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:
55410000-7 Servei de gestió de bars
f.

Criteris d’adjudicació

1. 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 qualitat-preu.
- Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (sobre B)
a) Millor oferta econòmica. Fins a 3 punts
S’ha de valorar en la forma següent: P=
3*(N/Nmàx) P= Puntuació
N= preu presentat
Nmàx= preu màxim de les ofertes presentades
b) Per activitats diverses. Fins a 20 punts
S’haurà d’aportar una memòria explicativa detallant les activitats, durada, a qui van
dirigides (nens, adults) així com la quantitat d’activitats per mes. És valorarà la
presentació d’una agenda amb la planificació de diferents activitats i serveis que
permetin dinamitzar l’espai i es complementin amb les activitat.



Per 0 a 1 activitat durant tota la temporada: 5 punts.
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Per 2 a 5 activitats durant tota la temporada: 15 punts.



Per 5 activitats o més durant tota la temporada: 20 punts.

c) Experiència professional. Fins a un màxim de 15 punts.
- 0,3 punts per cada tres mesos acreditats d’experiència en l’activitat o servei: de
restauració de 0 a 5 punts màxim.
- 0,5 punts per cada tres mesos acreditats d’experiència en un bar de les piscines de
qualsevol municipi de 0 a 10 punts màxim.
Acreditació mitjançant la vida laboral o certificats expedits per l’administració pública on
s’hagi realitzat la prestació de la gestió del bar de piscines.
- Criteris avaluables per judici de valor (sobre C)
d) Varietat de productes a ofertar. Fins a 20 punts. D’acord amb el llistat de productes
següent:

Productes
Sucs
Aigua petita, gran
Cervesa
Cervesa sense alcohol
Aigua amb gas
Patates chips i fregits
Entrepans freds i calents
Cafè sol o amb llet
Tallat
Refresc cola, taronja, llimona
Begudes alcohòliques (no permeses a menors de
18 anys)
Es valorarà la compra i venda de productes de proximitat.
Aquest llistat es merament orientatiu, sent cada licitador qui l’ha d’ampliar segons el seu
criteri.
e) Millores en el mobiliari en la zona de bar de la piscina. Fins a 5 punts.
Es valorarà l’aportació de mobiliari addicional o decoratiu per tal d’adequar l’espai.
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7.

Modificacions del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si
concorren les circumstàncies establertes a l’article 203 i següents de la LCSP.
8.

Revisió de preus

No es preveu revisió del preu del cànon.
9.

Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.
S’estableix una garantia definitiva d’un 5% del preu final ofert per l’adjudicatari, exclòs l’IVA,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 107 de la LCSP.
10.

Termini de garantia

No s’estableix un termini de garantia.
11.

Subcontractació

Es permet la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en els
termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
12.

Cessió del contracte

Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la
LCSP.
13.

Conclusions

L’objecte del present contracte és la concessió de serveis per a la Gestió dels serveis públics de
Bar i de les Piscines Municipals del municipi de Vallbona de les Monges
El Valor Estimat de l’actuació sense IVA és de: 1.652,89 € més 347,11 € fent un total de 2.000
euros.
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 DOS MESOS I QUATRE DIES, 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.
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Vallbona de les Monges, a data de la seva signatura
L’alcaldessa,
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