Carme Diaz Rite, Coordinadora d’equipaments comunitaris, i l’Alcaldessa en
qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit emet el següent
informe de justificació de la contractació del servei i explotació de bar-cafeteria,
neteja i vigilància de l’equipament comunitari: ”Centre Cívic els Jardins”
mitjançant concessió administrativa.
1.- Justificació de la necessitat
El Centre Cívic de El Jardins és un equipament que acull i desplega un conjunt de
serveis i activitats de caràcter social i cultural (cessions d’espais a entitats, aula per
assajos i espai d’exposicions, zona pic-nic i servei de bar). Una de les primeres
qüestions a les que s’ha de donar resposta és a un projecte global a partir del conjunt
de les dinàmiques que s’impulsen des del Centre, cessions d’espais a entitats locals i
zona d’esbarjo, àrea de pic-nic.
Per les seves característiques el Centre Cívic és un equipament de referència pel
conjunt de Cunit i pel veïnat articulant barri i ciutat en un projecte global de proximitat i
municipi amb capacitat d’anar més enllà de la suma, més o menys ordenada i
heterogènia d’activitats i serveis gestionats de manera autònoma, amb competències
molt pròximes, ja que, l’equipament tot i donar cobertura al públic en general es
decanta més clarament per un públic familiar i associatiu. L’estructura organitzativa i
de gestió del Centre ha de vetllar perquè els continguts, activitats i espais no es
converteixin en un seguit de compartiments aïllats, tal i com actualment es troba.
El servei de bar-cafeteria i zona pic-nic, actualment roman tancat, atès que va quedar
desert en l’anterior licitació al 2017, ja que els mitjans oficials de difusió emprats, no
van ser efectius i no van arribar del tot a la ciutadania. És per això que està previst
realitzar una campanya informativa a nivell local i veïnal, per tal d’assabentar de la
voluntat de posar en marxa el servei, per part de l’Ajuntament.
Esta clar que l’objectiu és d’interioritzar el servei de bar-cafeteria i zona-pic-nic, com a
elements importants pel bon funcionament del l’equipament sociocultural, és per això
que es necessària la concessió del servei i que asseguri un bon nivell de
professionalitat amb capacitat per emprendre iniciatives vinculades a les dinàmiques
del Centre ,i capaç de donar resposta a la zona exterior (zona-pic-nic), per tal de
dinamitzar-la i cobrir l’espai de lleure familiar i social, contemplant també, la necessitat
que es faci càrrec de l’obertura o tancament del Centre, en funció de les colles i grups
que hi puguin accedir.
2.- Objecte
La concessió comportarà l’autorització de l’ús privatiu per part del concessionari de les
porcions de domini públic afecte al servei de bar-cafeteria i zona pic-nic per a la
prestació de la resta de serveis objecte de la concessió en els termes que disposa
aquest plec.
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3.- Divisió en lots
Atesa la naturalesa del servei, no procedeix la divisió en lots ja que dificultaria la
correcta prestació del servei.

4.- Prestacions
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 i en l’ús de la zona pícnic. 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.

Pressupost base de licitació (PBL) o cànon

225 euros mensuals, que inclouen 200,-€ en concepte d’electricitat, que corresponen a
2700,-€ anuals.

Tarifes

Els preus màxims autoritzats per les consumicions del servei de bar estan fixats en
l’annex de tarifes. Tanmateix aquests podran ser actualitzats a partir del tercer any de
la concessió (pròrroga) amb prèvia aprovació per part de l’Ajuntament i sempre que es
justifiqui un augment de costos de l’activitat de concessió per part del concessionari
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques .
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 de Cunit, no té, ni resta
obligat a tenir crèdit pressupostari disponible de cap tipus per a aquesta finalitat i no
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b.

assumeix cap obligació per a exercicis futurs, ni assumirà les despeses de
subministraments elèctrics, que segons l’estudi econòmic serà de la quantia fixe de
200€ mensuals. Ni assumirà les despeses de l’aigua.

Valor estimat del contracte (VEC)
Segons estudi econòmic el valor estimat del negoci per als quatre anys, és de:
153.608€
6.- Durada del contracte
La concessió s’atorgarà per un termini de 2 ANYS i començarà a comptar a partir del
dia següent a la formalització en document administratiu de la concessió adjudicada.
7.- Pròrroga
La concessió podrà ser prorrogada per períodes successius d’UN ANY amb un màxim
de dues pròrrogues.
8.- Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte excepte en els termes previstos a la LSCP.
9.- Perfil d’empresa
9.1 Classificació exigida als participants
No s’exigeix

S’haurà d’acreditar una experiència mínima d’un any en serveis relacionats amb
l'objecte del contracte, i en tot cas en la prestació de serveis relacionats amb la
restauració, realitzats dintre dels darrers 3 anys.
Aquests serveis s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent si el destinatari és una entitat pública, quan el destinatari sigui un subjecte
privat mitjançant certificat expedit pel mateix o amb aportació de nòmines justificatives
del lloc de treball dins les diferents categories en l’àmbit de la restauració. A falta de
certificats, en aquest darrer cas, es podrà acreditar mitjançant una declaració
responsable.
9.3 Solvència econòmica i financera
Per tal d’acreditar-la s’ha de presentar certificació o informe bancari que acrediti que el

Codi Validació: 6AAM45K72TC3EM7D2HFTCYXA9 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

9.2 Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional

licitador te suficient capacitat econòmica per fer front a les inversions inicials, al cànon i
despeses derivades per a una correcta explotació del primer any.
Per tant, d’acord amb les despeses incorporades al compte d’explotació, s’haurà
d’acreditar amb documentació emesa per la seva entitat bancària, que disposa o que
podrà tenir a la seva disposició un saldo a favor seu de 5.000,00€ com a mínim, a
l’inici de la concessió per a l’explotació del primer any.
10.- Criteris de valoració 50 punts
En la selecció del contractista s'atendrà als criteris següents, d’acord amb la proposta
presentada: Totes les ofertes es puntuaran d’acord a aquests criteris i es tindrà en
compte la seva major adequació a la millora i perfeccionament de l’objecte del
contracte. El resultat obtingut haurà de ser argumentat i justificat en el corresponent
informe.
10.1.CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (fins a 50 punts)
Millora en el preu del cànon a l’alça ( 15 punts), que es calcularan amb la següent
fórmula:
PUNTS = (15*oferta que es puntua) / millor oferta.

Millora increment d’horari setmanal (5 punts)
Es valorarà l’obertura del servei als matins. S’atorgarà 1 punt per cada matí addicional.

-

Festa de la castanyada (2p)
Festa de cap d’any (2p)
Festa de carnaval (2p)
Revetlla de Sant Joan (2p)
Festes del Barri (2p)

Inversió de millores amb elements exteriors:
Bancades: es valorarà l’increment de bancades de fusta o resina amb seients per a la
zona exterior pic-nic, fins a un màxim de 5 unitats, de igual o superior qualitat a les
existents a l’equipament, guardant la línia estètica de l’entorn i les existents segons
fotografies de l’inventari. (10 punts).
Es valorarà amb dos punts cada unitat aportada.
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Oferta d’activitats socials en festius i vigílies:
Es valorarà l’organització de festes de dinamització de l’espai com: (10punts)

Pèrgoles o vela tendal: es valorarà l’increment d’ombres a la zona exterior pic-nic,
d’igual o superior qualitat a les existents a l’equipament fins a un màxim de 5 més amb
mides 3X3M. i guardant la línia estètica de l’entorn. (10 punts)
Es valorarà amb dos punts cada unitat aportada.
Els licitadors hauran de presentar una memòria que ha d’incloure:
-

Oferta econòmica / millora cànon
Millora en l’horari
Descripció de les festes que es realitzaran
 Festa de la castanyada
 Festa de cap d’any
 Festa de carnaval
 Revetlla de Sant Joan
 Festes del Barri

-

Descripció expressa i detallada de les millores ofertades com mobiliari exterior
(bancades amb seients / pèrgoles o vela-tendal)

11.- Garanties
Garantia provisional. No s’exigeix

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
A més de les especificades en el plec de clàusules administratives, les descrites a
continuació:
- Es consideraran faltes 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, festes i les
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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.

millores de mobiliari aportades segons la seva memòria presentada, (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 consideraran faltes greus:
1.
2.
3.
4.

La comissió de dues faltes lleus en termini de 6 mesos.
La demora en el pagament per més de trenta dies del cànon fixat.
No tenir a disposició dels usuaris fulls de reclamacions.
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, festes i les
millores de mobiliari aportades segons la seva memòria presentada, (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)

1. La comissió de dues infraccions greus en el període d’un any.
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, festes i les
millores de mobiliari aportades segons la seva memòria presentada, (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.
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- Es consideraran faltes molt greus:

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€

Cunit, a data de la signatura electrònica

M. Dolors Carreras Casany
L’Alcaldessa
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