Número
5892

Fecha de Firma:
16/07/2019 14:09

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DECRET
Assumpte: Atorgament de llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de Bar a la
Festa Major de les Santes 2019
Òrgan: Cultura
Expedient: 2019/000027895

1. Per decret 4831/2019, de 13 de juny de 2019 de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Desenvolupament
Econòmic i Cultura es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de la llicència del servei de bar a la
Festa Major de Les Santes 2019 i es va obrir el termini per presentació de les sol•licituds.
2. El termini per presentar les sol•licituds finalitzava el 3 de juliol de 2019.
3. Finalitzat el termini de presentació, consten presentades les sol•licituds de Mamita Valdés SL, Xenulua SL
i Portal Iguazú SL.
4. Revisada la documentació presentada per les tres empreses, s’ha detectat que a totes hi mancava part de
la documentació, fets els requeriments, les tres empreses presenten dins del termini establert la
documentació requerida.
5. La Directora de Cultura en data 16 de juliol informa favorablement l’atorgament de la llicència d’ocupació
temporal per l’ús privatiu del domini públic, per a l’activitat de bar a Les Santes 2019 a l’empresa Portal
Iguazú SL.
Fonaments de dret
L’art. 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals
de Catalunya i l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
L’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques.
La clàusula sisena de les bases aprovades pel que fa a l’atorgament de la llicència.
La Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, en tot allò no previst a les bases aprovades.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, de delegació de
competències,
RESOLC:
Primer.- Atorgament a l’empresa Portal Iguazú SL, la llicència d’ocupació del domini públic per exercir
l’activitat de Bar a la Festa Major de les Santes 2019, pel període comprés des del dia 23 al 30 de juliol de
2019 ambdós inclosos, en els espais i horaris detallats a l’Annex que s’adjunta al present decret.
I sempre i quan es compleixin les següents condicions:
- Exercir l’activitat d’acord amb les condicions recollides a la proposta presentada.
- L’Ajuntament es reserva el dret de variar o ampliar alguns dels espais detallats a l’annex I.
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- Els subministraments energètics, aigua i desguàs, aniran a càrrec del beneficiari de la
llicència, d’acord amb les normatives vigents que li siguin d’afectació.
Productes i preus
1. Els productes que s’oferiran han d’estar inclosos a la proposta presentada. Si el titular de la llicència vol
modificar la seva oferta de productes ho haurà de comunicar a la Direcció de Cultura, que haurà d’autoritzar
els canvis.
2. Cobrar en tots els actes els preus de venda al públic que hagi presentat a la seva oferta, havent d’exposar en
lloc visible la llista de preus.
3. Disposar del corresponent llibre de reclamacions a disposició dels clients. Exhibir al públic de manera
permanent i en lloc visible, un cartell on anunciïn la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia.
4. Es obligatori que tots els bars disposin de cervesa apta per a celíacs.
Serveis gratuïts
5.

Xocolatada de l’acte de l’Albada del dia 30 de juliol per un mínim de 400 persones, que es servirà de
forma gratuïta, és a dir no es podrà cobrar al públic ni a l’Ajuntament.

6.

Cada barra ha de disposar de 20 ampolles d’aigua de 1,5 litres per cada espectacle, que donaran gratuïtament a la Direcció de Cultura.

Got solidari
7. El titular de la llicència està obligat a servir totes les begudes en el “Got de Les Santes 2019”. Es podran
servir begudes amb got de Les Santes d’altres anys, que portin els clients, sempre que siguin de 33cl.
Aquest got creat amb un objectiu solidari, s’haurà d’adquirir a l’entitat amb fins socials amb qui l’Ajuntament
estableixi conveni al preu de 1 € la unitat. El benefici obtingut per aquesta entitat serà destinat a fins socials.
El nombre mínim de gots que haurà d’adquirir el titular de la llicència serà de 12.500 unitats
Si el titular té interès en obtenir més gots, hauran de comunicar-ho a la Direcció de Cultura.
El pagament dels gots s’haurà de fer anticipadament mitjançant ingrés al compte que s’indicarà per
l’Ajuntament, fent constar el nom i el concepte. El beneficiari de la llicència haurà d’autoritzar a
l’Ajuntament a cedir les seves dades a l’entitat que gestionarà el got solidari, per poder emetre la corresponent factura.
La recollida dels gots es farà a l’espai, dies i terminis que seran indicats per la Direcció de Cultura. En el
moment de retirar el material caldrà presentar el justificant d’haver efectuat el pagament.

Sostenibilitat
8. Utilitzar materials reciclables i reutilitzables, tenint en compte el següent:
a) Totes les begudes s’han de subministrar en el “Got de Les Santes 2019”
b) Vendre aquest got als consumidors al preu de 1 €.
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c) Oferir la beguda a un preu d’1 € menys si el client demana reomplir el got en el moment de fer una
nova consumició.
d) Garantir el compliment de la normativa en matèria de salut i higiene alimentària en tot el procés,
especialment quan es reomple el got.
e) En el supòsit extraordinari que s’esgoti el “Gots de Les Santes 2019”, caldrà subministrar les begudes
en gots reciclables al mateix preu com si es reomplís el got.
f)

En cap cas, es podran servir begudes en envasos de vidre ni llaunes.

g) A l’interior de les barres: Utilitzar preferentment envasos reciclables i evitar quan sigui possible el vidre.

Instal·lacions
9. El muntatge i desmuntatge de les instal·lacions es farà d’acord amb els horaris establerts a l’Annex I.
10. L’Ajuntament es reserva el dret de retirar pels seus propis medis i amb les despeses a càrrec del titular
tots aquells elements que no hagin estat retirats pel titular a la hora establerta com a màxima.
11. L’Ajuntament pot fer desmuntar aquelles instal·lacions que consideri que no compleixen les mesures de
seguretat necessàries tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a les condicions higienicosanitàries
12. El titular de la llicència ha de fer-se càrrec de tots els elements necessaris per realitzar els serveis,
maquinària, instal·lacions i mobiliari bàsic. Aquesta obligació comprèn també el transport dels mateixos al
lloc on es celebri l’acte i la retirada el més aviat possible, una vegada finalitzat l’acte.
13. El bar es situarà a l’espai que estableixi l’Ajuntament en cadascun dels actes. Dins l’espai fixat per
instal·lar el bar, el titular haurà d’ubicar-hi la totalitat de les instal·lacions destinades a prestar el servei,
tant de begudes com de menjars. No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora d’aquest espai, ni
mòbils dins d’aquest espai, excepte aquells actes de gran format indicats a l’Annex I en que es permetrà
un mòdul de venda de tiquets.
14. Els subministraments energètics, d’aigua i desguàs aniran a càrrec del beneficiari de la llicència, d’acord amb
les normatives vigents que li siguin d’aplicació. L’annex I indica per a cada espai quin tipus de
subministrament es possible utilitzar, generador, o bé tramitar una alta temporal a la companyia
subministradora, complint en qualsevol dels casos, l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
15. En els casos en que es permet la utilització de generadors de gasoil, cal tenir en compte que el nivell màxim
de soroll permès és de 90 db.
16. L’Ajuntament no es farà responsable dels problemes que puguin sorgir a les instal·lacions elèctriques.
17. No serà permesa la connexió de les bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic

Imatge
18. Complir la proposta d’imatge acceptada per l’Ajuntament, que haurà de ser present en les instal·lacions,
senyalètica, tiquets.....
La proposta d’imatge ofertada pot ser objecte de modificació previ acord entre ambdues parts, sempre
respectant el disseny o idea original presentats.
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Ocupació del domini públic
19. Qualsevol instal·lació o muntatge que es realitzi no ha de deixar cap marca o senyal, un cop desmuntat,
sobre el paviment o elements públics. Es prohibeix expressament fixar els elements mecànicament als
paviments o mobiliari urbà.
20. No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci als fanals de l’enllumenat, ni subjectar-hi cap
element que els pugui induir tensions diferents de les que li corresponen.
21. Igualment no és permès fixar-hi enganxines o realitzar marques de qualsevol tipus (amb pintures, etc.) a cap
element públic.
22. Respectar les ordenances municipals de via pública i el pla de protecció de l’arbrat. No es podrà utilitzar
l’arbrat com a element de suport de cap tipus d’instal·lació ni es poden fer abocaments a la seva base.

Neteja
23. Fer-se càrrec de les neteges dels espais propis on s’instal·laran les barres, pel que haurà de recollir el
residus i deixalles de les seves instal·lacions i els seus voltants i dipositar-los als contenidors. L’Ajuntament
no facilitarà contenidors especials.
24. La neteja de la via i espais públics anirà a càrrec de l’Ajuntament de Mataró.

Megafonia
25. No es pot utilitzar cap element de megafonia.

Personal
26. Pel que fa al personal adscrit al servei de bar, haurà de:
a.

Assumir la contractació i assegurança laboral del personal al seu càrrec. La documentació que acrediti
aquesta obligació l’haurà de presentar a l’Ajuntament si aquest li requereix.

b.

Disposar del personal suficient i degudament qualificat perquè es puguin atendre adequadament i amb
seguretat els serveis en els diferents actes, dins els horaris que es derivin de la programació. Cada barra
ha de tenir un “cap de barra” que hagi fet un curs de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, es
proporcionarà a l’Ajuntament un llistat amb el nom i telèfon dels responsables de cada barra.

c.

Complir la legislació vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball
i de salut alimentària, vigent durant la durada de la llicència, essent exclusivament responsable, en cas
d’incompliment, de les obligacions que les esmentades legislacions imposin.

d.

Disposar de formació en seguretat alimentària

27. Es recomana que el personal adscrit a l’activitat assisteixi a un dels cursos de “Formació sobre seguretat
alimentària en els esdeveniments esporàdics i dispensació responsable d’alcohol” promogut amb l’objectiu
de fomentar una Festa Major cívica i prevenir i minorar situacions de risc relacionades sobretot amb el
consum d’alcohol. Les dates dels cursos es comunicaran més endavant a l’adjudicatari.
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28. L’Ajuntament lliurarà al responsable de barra, un recull de 15 Bones pràctiques de seguretat alimentària i de
dispensació responsable d’alcohol, realitzat per la Comissió tècnica de Prevenció de Riscos de Les Santes
2019 i un cartell sobre Consum i dispensació responsable d’alcohol i seguretat alimentària.
29. Es recomana que el personal adscrit a l’activitat assisteixi a una sessió de formació dins la campanya
“Per una Festa Major lliure de sexisme” promoguda amb l’objectiu de fomentar unes Santes més cíviques, sensibilitzar i prevenir situacions de risc relacionades amb comportaments i actituds de caire sexista i homòfobes. Les dates dels curs es comunicaran més endavant a l’adjudicatari.
30. L’adjudicatari es compromet a col·laborar en la Campanya de Sensibilització de Les Santes que té com a
objectiu millorar la consciència ciutadana sobre els riscos humans associats a Les Santes i sobre les
consultes per prevenir-los. L’adjudicatari es compromet especialment a col·laborar en la campanya en els
àmbits relacionats amb el consum responsable d’alcohol i drogues, la prevenció d’accidents i incidents
d’àmbit sanitari, i la prevenció i actuació davant possibles agressions sexistes. Concretament la col·laboració es concretarà en difondre els materials, facilitar les informacions i exposar la senyalètica de la campanya que faciliti l’Ajuntament.
31. En cada torn de bar hi haurà com a mínim una persona responsable identificada que haurà realitzat les
formacions de “Salut Alimentària i Dispensació Responsable d’Alcohol” i “Actuacions davant les violències sexuals en espais públics d’oci” que ofereix l’Ajuntament, o formacions equivalents. L’adjudicatari haurà de facilitar a l’Ajuntament, amb una antelació mínima de quinze dies abans del primer bar, una relació
de les persones responsables de cada torn horari de bar i ubicació, amb els seus noms i cognoms, telèfon i correu electrònic.

Funcionament
32. Respectar els horaris d’obertura i tancament establerts a l’Annex I, i seguir les indicacions del personal de
l’Ajuntament en aquest sentit
33. Tenir cura del bon funcionament de l’activitat podent dictar les oportunes instruccions sense perjudici de les
potestats de policia de l’Administració.
34. Informar, sempre que l’Ajuntament ho requereixi, del funcionament de l’activitat.
35. Complir la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i reunir les condicions de seguretat e higiene
que per a les instal·lacions no permanents preveu el Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre pel qual
s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució i comerç dels menjars preparats.
36. Complir el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu
a la higiene dels productes alimentaris (DOUE L núm. 139, del 30/04/2004) – Annex II Capítol III.
37. Realitzar l’activitat per la qual s’ha atorgat la llicència respectant els horaris que es derivin de la programació
dels actes, acceptar les restriccions i condicions que en el seu cas s’imposin per part de l’Ajuntament, essent
en tot cas obligatòria la seva permanència fins a la finalització de l’acte, excepte en els casos que
l’Ajuntament determini, per raons de seguretat, que abans de la finalització de l’acte s’ha de desmuntar i
retirar tot el material.

Comercialització
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38. Disposar de la documentació comercial i/o administrativa que acrediti la procedència dels productes
39. Tots els productes alimentaris que es vendran a les barres procediran d’indústries autoritzades que estaran
inscrites en el RSIPAC.
40. Tots els productes que estiguin a les barres hauran estat transportats correctament amb vehicles homologats
pel transport dels aliments, evitant que es puguin produir contaminacions creuades i que la seva temperatura
de transport serà l’adequada per cada producte.
41. Tots els productes que es venen a les barres compliran la norma general d'etiquetatge.
42. Els productes que es venguin a doll i que la seva normativa específica ho autoritzi, s’embolcallaran en
presència del consumidor, i es serviran en un envàs nou, o bé serà de material recuperable si ha sofert un
procés d'higienització correcte. No es pot utilitzar vidre.
43. Tots els productes no embolcallats es serviran als consumidors sense tocar-los amb les mans, i a tal efecte
es disposarà de pinces.
44. No es permetrà que el consumidor es serveixi ell mateix. El bar exposarà rètols indicant la prohibició de
tocar els productes.

Begudes alcohòliques i tabac
45. No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors. El titular de la llicència ha de senyalitzar de manera ben visible el següent missatge: “no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques
de cap mena a menors de 18 anys.” Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d’amplada per 21 cm
d’alçada per 2 mm de gruix i les lletres seran de caixa alta de 63 punts, en compliment de la Llei 10/1991, de
10 de maig, de modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i el Decret 32/2005 de 8 de març que regula la senyalització de les
limitacions en la venda de begudes alcohòliques. Aquest rètol serà facilitat per l’Ajuntament.
46. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques per a subministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà
d’ofertes que s’anuncien amb noms com “barra lliure”, “2x1”, “3x1”, o altres de semblants, que incitin al
consum abusiu i il·limitat, d’acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència.
47. També es prohibeix qualsevol forma de promoció o publicitat, que incitin, directa o indirectament, al
consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o
incontrolada (begudes gran format, litrones, ...), d’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
48. No es permet la venda de tabac, d’acord amb l’establert a la llei 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i la llei 28/2005, de 26 de desembre,
de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Risc i ventura
49. L’activitat es realitza a risc i ventura del titular de la llicència.
50. En cas de suspensió de l’activitat per causes climatològiques o modificacions de la programació per part de
la Direcció de Cultura el titular de la llicència no tindrà dret a obtenir de l’Ajuntament de Mataró cap tipus
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d’indemnització ni compensació. En tot cas si vol tenir cobert aquest risc haurà de contractar la corresponent
assegurança.

Responsabilitats
51. El titular de la llicència haurà de respondre dels danys a tercers i a l’Ajuntament de Mataró que es puguin
derivar del funcionament del servei. A aquest efecte haurà d’acreditar que disposa de la corresponent pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la llicència que haurà de ser d’un import mínim
de 150.300 euros.
52. L’AJUNTAMENT no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en les instal·lacions
del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar.

Cessió
53. No s’autoritzarà la cessió de la llicència ni total ni parcialment.
Segon.- Condicionar l’atorgament al compliment per part del titular de la llicència del pagament del cànon
d’import 8.000,00€ dins els 5 dies hàbils posteriors a la notificació de l’atorgament de la llicència.
Tercer.- Comunicar al titular de la llicència que abans de l’inici de l’activitat ha de presentar la documentació
següent:
a) Certificat d’instal•lació elèctrica de baixa tensió
b) Certificat de garantia de revisió d’equips d’extinció d’incendis
c) Certificat de formació en manipulació d’aliments i higiene alimentària de tot el personal
En el cas que el titular de la llicència no presenti els certificats indicats abans de l’inici de l’activitat es
considerarà que les instal•lacions no compleixen les mesures de seguretat necessàries i es podrà procedir a
revocar la llicència.
Quart.- Comunicar el present acord als interessats i publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mataró.
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Expedient: 27895/2019

INFORME
Assumpte: Informe tècnic valoració de propostes atorgament llicència del servei de bar de Les
Santes, Festa Major de Mataró 2019

Antecedents
En data 13 de juny de 2019 per Decret 4831/2019 de la Regidora Delegada d’Urbanisme,
Desenvolupament Econòmic i Cultura es van aprovar les Bases reguladores per l’atorgament de
la llicència del servei de bar a la Festa Major de les Santes 2019, i es va obrir el termini per la
presentació de les proposicions.
En el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat 3 interessats:
• Mamita Valdés, S.L.
• Xenulua, S.L.
• Portal Iguazú, S.L.
Examinada tota la documentació aportada per l’interessat es valoren detalladament les ofertes
tenint en compte els criteris de valoració que estableix la clàusula desena de les Bases:
1. Cànon : 40 punts
S’estableix un cànon mínim de 5.500€.
Obtindrà la màxima puntuació aquell que ofereixi el cànon més elevat. La resta es puntuarà
de manera proporcional.

2. Proposta d’execució: planificació, organització i funcionament

: 10 punts

Es valorarà tant la planificació de personal com l’organització que es durà a terme durant
l’obertura de cadascuna de les barres
Repartiment de punts:
- La planificació i organització és molt correcta
- La planificació i organització és correcta
- La planificació i organització és poc correcta
- No hi ha planificació ni organització

10 punts
7 punts
3 punts
0 punts

3. Proposta d’instal·lacions i imatge :15 punts
a. Instal·lacions:

7,5 punts

1

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QS3XMFU675VECSIWVG4CCDY

Data i hora

16/07/2019 12:05:39

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
GLÒRIA BRUSATI MASSAGUER (Directora de Cultura)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QS3XMFU675VECSIWVG4CCDY

Pàgina

1/10

Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

Es valorarà l’adequació de la instal·lació a l’espai, al tipus d’acte i dimensionat a
l’aforament habitual d’aquests actes
Repartiment de punts:
- La proposta s’adequa totalment
- La proposta s’adequa molt
- La proposta s’adequa parcialment
- La proposta s’adequa poc
- La proposta no s’adequa
b. Imatge

7,5 punts
5 punts
3 punts
1 punt
0 punts

: 7,5 punts

Es valoraran aquelles propostes que siguin molt originals, que afavoreixin l’ambientació i
decoració d’aquests espais, i s’adeqüin al públic destinatari.
Repartiment de punts:
- La proposta s’adequa totalment
- La proposta s’adequa molt
- La proposta s’adequa parcialment
- La proposta s’adequa poc
- La proposta no s’adequa

7,5 punts
5 punts
3 punts
1 punt
0 punts

4. Preus de venda al públic: 15 punts
S’atorgaran 2,15 punts al preu més econòmic de cadascun dels productes llistats, la resta de
puntuació s’atorgarà de forma proporcional. No és obligatori ofertar-los tots. En cas que un
producte no s’ofereixi, no s’obtindrà puntuació.
Productes que es puntuaran:
-

Cervesa
Refresc
Aigua
Snacks
Combinats amb alcohol
Café
Entrepans

5. Proposta de varietat i qualitat dels productes :10 punts
a.

Varietat: 4 punts

Es valorarà la varietat de productes ofertats i la seva adequació al públic destinatari
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Repartiment de punts:
- La carta de productes és molt variada
- La carta de productes és variada
- La carta de productes és poc variada
- No presenta carta de productes

4 punts
2,5 punts
1 punt
0 punts

b. Originalitat: 3 punts
Es valorarà la originalitat dels productes ofertats i les aportacions novadores a les barres
Repartiment de punts:
- La oferta contempla molts productes originals
- La oferta contempla pocs productes originals
- No presenta cap producte original
c.

3 punts
1,5 punts
0 punts

Productes aptes per a consum de persones amb intoleràncies alimentàries: 3 punts

S’atorgaran 0,5 punts per cada producte apte per a consum de persones amb intoleràncies
alimentàries.
No es puntuarà l’oferta de la cervesa apta per celíacs, ja que aquesta és obligatòria d’acord
amb aquestes bases.

6. Accessibilitat a les barres per a les persones amb discapacitat: 5 punts
Es valorarà que s’aportin mesures per l’accessibilitat a les barres per a les persones amb
discapacitat fent efectiu el que es recull al Código Técnico de Edificación (CTE) i al
Documento básico SUA-Sección 9- Punto 1.2.7. “El mobiliari fix en zones d’atenció al
públic inclourà al menys un punt d’atenció accessible. Com alternativa a l’anterior, es
podrà disposar d’un punt de trucada accessible per rebre assistència”
S’atorgaran 0,5 punts per cada barra accessible o Punt d’atenció accessible que s’ofereixi.

7. Altres serveis adreçats als clients: 5 punts
Es valoraran aquelles propostes que tenint en compte l’espai, activitats i públic destinatari,
ofereixin als clients majors comoditats i prestacions, a part del servei de restauració.
S’atorgaran 0,5 punts per cada proposta o servei adreçat als clients que s’ofereixi.

De l’anàlisi de l’oferta presentada, detallat al quadre adjunt, es desprèn que:
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Empresa: Portal Iguazú, S.L. obté un total de: 86,25 punts
En conjunt és la proposta més avantatjosa i la més equilibrada per una sèrie de raons que la
diferencien de l’altra proposta presentada:
1. Cànon: presenten un cànon de 8.000 euros, que és la millor proposta presentada i
suposa 40 punts.
2. Proposta d’execució: planificació, organització i funcionament li corresponen 7
punts, per les següents raons:
La planificació i organització i funcionament és molt correcta pels motius
següents:
Les instal·lacions descrites tenen una bona adequació a cada espai i al
tipus d’espectable. Proposa diferents tipus de barres en funció del
tipus d’espectacle.
Maquinària a utilitzar de gran format i adequada a la demanda
Els muntadors i tècnics arribaran a l’hora convinguda per
l’Ajuntament
Proposta de les necessitats de personal que preveuen contractar per
espai, dia i horari.
Proposen diferents tipologies de personal a cadascuna de les barres
per a poder desenvolupar cada una de les activitats previstes (cap de
barra, personal de barra, caixa i cuina)
Formació del personal abans de l’inici del servei.
3. Proposta d’instal·lacions i imatge: li corresponen 15 punts per les següents raons:
a. Instal·lacions: li corresponen 7,5 punts donat que: la proposta s’adequa
totalment a l’espai, fent propostes diferents d’instal·lacions segons tipus d’espai
i l’acte que s’hi desenvolupa segons programa.
Hi ha per tant una bona adequació de la instal·lació a l’espai, al tipus d’acte i al
dimensionament dels aforaments habituals en aquests actes.
b. Imatge: li corresponen 7,5 punts donat que la proposta que fa d’ambientació
s’adequa totalment a l’espai.
4. Preus venda al públic: per poder valorar aquest apartat s’ha escollit el preu de 7
productes (cervesa, refresc, aigua, snacks, combinats amb alcohol, cafè i entrepans) i
s’atorgaran 2,15 punts al preu més econòmic de cadascun dels productes, la resta es
puntuarà de forma proporcional.
Per aquest apartat li corresponen 14,25 punts, d’acord amb la graella següent:
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Cervesa
Refresc
Aigua
Snack
Combinats amb alcohol
Café
Entrepans
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació
Puntuació Portal
Mamita
Xenulua SL Iguazú
Valdés
2,15
2,15
2,15
1,45
2,15
1,45
2,15
1,45
1,45
2,15
2,15
1,45
2,15
2,15
2,15
2,15
2,05
2,15
2,15
2,15
1,45
14,35
14,25
12,25

5. Proposta de varietat i qualitat dels productes: per la varietat i qualitat del producte se li
atorguen 8 punts, pels motius següents:
a. Varietat de producte: se li atorguen els 4 punts donat que presenta una varietat
molt àmplia de productes, on destaquen una àmplia oferta d’entrepans freds i
calents, pinxos i montaditos, molts preparats a la mateixa barra.
b. Originalitat del producte: se li atorguen 3 punts per algunes aportacions
novadores a les barres de la festa major, especialment pel fet de que siguin
productes acabats de fer
c. Productes aptes per a persones amb intolerància alimentària: presenta tant
entrepans com pinxos i montaditos. Se li atorguen 1 punts.
6. Accessibilitat a les barres per a les persones amb discapacitat, se li atorguen 0,5
punts, atès que només planteja una barra accessible.
7. Per altres serveis adreçats al client: se li atorguen 1,5 punts per:
Informació sobre les Havaneres i la seva tradició
Ulleres de plàstic per l’esquitxada de colors
Ventalls per la ballada de sardanes.

Empresa: Mamita Valdés, S.L. obté un total de 81,8 punts
1. Cànon: presenten un cànon de 6.110 euros, que
presentada suposa 30,55 punts.

respecte de la millor proposta
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2. Proposta d’execució: planificació, organització i funcionament li corresponen 10
punts, per les següents raons:
La planificació i organització i funcionament és molt correcta pels motius
següents:
Espais de venda de tiquets dimensionats d’acord amb l’aforament
previst i el dimensionament de les barres, en un espai adjacent a la
pròpia barra, retolat i ben dimensionat
Les instal·lacions descrites tenen una bona adequació a cada espai i al
tipus d’espectable. Proposa diferents tipus de barres en funció del
tipus d’espectacle.
Els muntadors i tècnics arribaran a l’hora convinguda per
l’Ajuntament, i el personal del servei de bar i venda de tiquets 1 hora
abans de l’inici de l’activitat.
Funcionament modular: Per cada mòdul de 2 metres de barra es
posaran 2 cambrers i el material necessari per servir.
Simplificació del nombre de tiquets
Proposta de les necessitats de personal que preveuen contractar per
espai, dia i horari.
Proposen dos tipus de personal: personal de venda de tiquets i
personal de barra, però si es considera necessari el personal de venda
de tiquets donarà suport a les barres.
Formació del personal abans de l’inici del servei.
3. Proposta d’instal·lacions i imatge: li corresponen 15 punts per les següents raons:
a. Instal·lacions: li corresponen 7,5 punts donat que: la proposta s’adequa
totalment a l’espai, fent propostes diferents d’instal·lacions segons tipus d’espai
i l’acte que s’hi desenvolupa segons programa.
Hi ha per tant una bona adequació de la instal·lació a l’espai, al tipus d’acte i al
dimensionament dels aforaments habituals en aquests actes.
b. Imatge: li corresponen 7,5 punts donat que la proposta que fa d’ambientació
s’adequa totalment a l’espai.

4. Preus venda al públic: per poder valorar aquest apartat s’ha escollit el preu de 7
productes (cervesa, refresc, aigua, snacks, combinats amb alcohol, cafè i entrepans) i
s’atorgaran 2,15 punts al preu més econòmic de cadascun dels productes, la resta es
puntuarà de forma proporcional.
Per aquest apartat li corresponen 12,25 punts, d’acord amb la graella següent:
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Cervesa
Refresc
Aigua
Snack
Combinats amb alcohol
Café
Entrepans
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació
Puntuació Portal
Mamita
Xenulua SL Iguazú
Valdés
2,15
2,15
2,15
1,45
2,15
1,45
2,15
1,45
1,45
2,15
2,15
1,45
2,15
2,15
2,15
2,15
2,05
2,15
2,15
2,15
1,45
14,35
14,25
12,25

5. Proposta de varietat i qualitat dels productes: per la varietat i qualitat del producte se li
atorguen 8 punts, pels motius següents:
a. Varietat de producte: se li atorguen els 4 punts donat que presenta una varietat
molt àmplia de productes:
Consum de primeres marques.
Cerveses: amb i sense alcohol; clares; Sense gluten
Cava
Refrescos: 10 tipus de refrescos diferents
Aigua
Cafè
Combinats: 7 tipus de combinats diferents
Snacks: 7 tipus de snacks diferents
Entrepans: freds.
b. Originalitat del producte: se li atorguen 4 punts per algunes aportacions
novadores a les barres de la festa major:
Presentació del “AperitiBox”
Còctels de fruits secs
Hi haurà un expert en cocteleria que prepararà còctels: mojitos i
caipirinhes.
c. Productes aptes per a persones amb intolerància alimentària: només oferta la
cervesa apta per cel·líacs, aquesta és obligatòria d’acord amb les bases. Se li
atorguen 0 punts.
6. Accessibilitat a les barres per a les persones amb discapacitat, se li atorguen 5
punts, atès que planteja totes les barres accessibles.
7. Per altres serveis adreçats al client: se li atorguen 1 punts per:
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la proposta que fa de proposar cambrers ambulants amb safates penjades al
coll (en els bars del pati de la residència Sant Josep i en el bar de les
Havaneres) per evitar que els clients/espectadors hagin d’aixecar-se per anar
a comprar.
Un espai mojito a les barres.

Empresa: Xenulua, S.L. obté un total de 76,73 punts.
1. Cànon: presenten un cànon de 7.777 euros, que
presentada suposa 38,88 punts.

respecte de la millor proposta

2. Proposta d’execució: planificació, organització i funcionament li corresponen 3
punts, per les següents raons:
La planificació i organització i funcionament és poc correcta, perquè no es
descriu prou detalladament i fa referència a la seva experiència en altres
esdeveniments.
Si que s’adjunten imatges d’altres esdeveniments i cal destacar:
Espais de venda de tiquets dimensionats d’acord amb l’aforament
previst i el dimensionament de les barres, en un espai adjacent a la
pròpia barra, retolat i ben dimensionat
Les instal·lacions descrites tenen una bona adequació a cada espai i al
tipus d’espectable. Proposa diferents tipus de barres en funció del
tipus d’espectacle.
3. Proposta d’instal·lacions i imatge: li corresponen 10 punts per les següents raons:
a. Instal·lacions: li corresponen 5 punts donat que: la proposta s’adequa a l’espai,
fent propostes diferents d’instal·lacions segons tipus d’espai i l’acte que s’hi
desenvolupa segons programa, però no es detalla prou el tipus d’instal·lació.
b. Imatge: li corresponen 5 punts donat que la proposta que fa d’ambientació
s’adequa a l’espai, tot i no ser destacable.

4. Preus venda al públic: per poder valorar aquest apartat s’ha escollit el preu de 7
productes (cervesa, refresc, aigua, snacks, combinats amb alcohol, cafè i entrepans) i
s’atorgaran 2,15 punts al preu més econòmic de cadascun dels productes, la resta es
puntuarà de forma proporcional.
Per aquest apartat li corresponen 14,35 punts, d’acord amb la graella següent:
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Cervesa
Refresc
Aigua
Snack
Combinats amb alcohol
Café
Entrepans
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació
Puntuació Portal
Mamita
Xenulua SL Iguazú
Valdés
2,15
2,15
2,15
1,45
2,15
1,45
2,15
1,45
1,45
2,15
2,15
1,45
2,15
2,15
2,15
2,15
2,05
2,15
2,15
2,15
1,45
14,35
14,25
12,25

5. Proposta de varietat i qualitat dels productes: per la varietat i qualitat del producte se li
atorguen 5 punts, pels motius següents:
a. Varietat de producte: se li atorguen els 2,5 punts donat que presenta una
varietat correcte de productes, destaquen els entrepans freds i calents.
b. Originalitat del producte: se li atorguen 1,5 punts ja que no fa aportacions
novadores a les barres de la festa major:
c. Productes aptes per a persones amb intolerància alimentària: oferta els
entrepans i les patates xips i per això, se li atorga 1 punt.
6. Accessibilitat a les barres per a les persones amb discapacitat, se li atorguen 5
punts, atès que planteja totes les barres accessibles.
7. Per altres serveis adreçats al client: se li atorguen 0,5 punts per:
Permet el pagament amb targeta de crèdit sense import mínim

CONCLUSIONS
Tenint en compte tot el que s’ha exposat anteriorment i les puntuacions corresponents es
classifiquen les ofertes per ordre decreixent de la següent manera:
1.
2.
3.

Portal Iguazú, S.L.
Mamita Valdes; S.L.
Xenulua, S.L.

86,25
81,8
76,73

punts
punts
punts
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Es proposa l’atorgament de la llicència del servei de bar de Les Santes 2019 a l’empresa Portal
Iguazú, S.L. per haver obtingut una major puntuació, i per tant, considerar-la la més adient per
la realització dels bars detallats al quadre que s’adjunta, d’acord amb la puntuació obtinguda.
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PUNTUACIÓ BARRES SANTES 2019
XENULUA SL
OFERTA
Cànon
1 5.500,00€
Execució (planificació, organització i
2 funcionament)
3 Instal·lacions i imatge
a) Instal·lacions
b) Imatge
4 Preus de venda al públic
Cervesa
Refresc

10
15
7,5
7,5
15
2,15
2,15

Aigua
Snack
Combinats amb alcohol
Café

2,15
2,15
2,15
2,15

Entrepans
Varietat
i
qualitat
dels
productes
5
a) Varietat
b) Originalitat

2,15
10
4
3

c) Productes per intol·lerants
Accessibilitat a les barres per a les
6 persones amb discapacitat

7 Altres serveis

40

3
5

5

TOTAL PUNTUACIÓ

100

7.777,00 €

2,15 PER PREU + ECONÒMIC
2,00 €
2,00 €
1,00€
(0,5 ml)
1,50 €
5,00 €
1,00 €
3,00 € Fred
4,00€ calent

PORTAL IGUAZU SL
OFERTA
PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ
38,88

8.000,00 €

0,5 PER SERVEI
a) pagament targeta crèdit
sense import mínim

6.110,00 €

30,55

3

7

10

5
5

7,5
7,5

7,5
7,5

2,15
1,45
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

2,15 PER PREU + ECONÒMIC
2,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
5,00 €
1,20 €
3,00 € Fred
4,00€ calent

2,5
1,5
0,5 PUNTS PER PRODUCTE
a) Entrepans
b) Patates xips
0,5 PER BARRA
Totes les barres

40

MAMITA VALDÉS SL
OFERTA
PUNTUACIÓ

1
5

0,5

76,73

2,15
2,15
1,45
2,15
2,15
2,05
2,15

2,15 PER PREU + ECONÒMIC
2,00 €
2,00 €
1,00€
(0,33ml)
2,00 €
5,00 €
1,00 €
3,5€
(només fred)

4
3
0,5 PUNTS PER PRODUCTE
a) Entrepans
b) Pintxos i montaditos
0,5 PER BARRA
1 barra
0,5 PER SERVEI
A) Butlletí informatiu de les
Havaneres
B) Ulleres de plàstic a
l'esquitxada de colors
C) Ventalls per la ballada de
Sardanes

1,45

0
0,5 PER BARRA
totes les barres

A) Venda ambulant de
productes
1,5 Espai Mojito

86,25

1,45
1,45
2,15
2,15

4
4

1
0,5

2,15
1,45

5

B)
1

81,8

