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INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEITAT DE CONTRACTACIÓ

L’enginyer industrial municipal, en relació a la naturalesa de les necessitats que pretenen cobrirse mitjançant la AUTORITZACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A
L’EXPLOTACIÓ DE LES GUINGUETES, A LES PLATGES DE CAMBRILS, emet el present
informe sobre els criteris i condicions de licitació.

1.1 Justificar la necessitat de contractar
L’objecte de la licitació és definir les característiques constructives i d’instal·lació, així com el
règim de funcionament de les guinguetes, a la platges de Cambrils durant les temporades 20222025, d’acord amb allò inclòs al Pla d’Usos corresponent.
Aquestes instal·lacions objecte d’explotació s’inclouran al Pla d’ús del litoral i les platges de
Cambrils per l’exercici 2022-2025, d’acord amb allò previst a la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de
protecció i ordenació del litoral .
Per continuar l’oferta de guinguetes a la platja, s’ha d’iniciar una nova licitació seguint uns nous
plecs administratius i tècnics adequats a les millores que exigeix la normativa actual i el nivell de
qualitat, sostenibilitat i medi ambient que l’Ajuntament vol impulsar, amb la finalitat d’oferir uns
serveis de restauració de qualitat que satisfacin les expectatives dels usuaris, que siguin
respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge del litoral de Cambrils.

1.2 Justificar la impossibilitat d’executar el contracte emprant mitjans propis
L’Ajuntament de Cambrils no disposa de mitjans humans ni de recursos materials propis per dur a
terme aquest servei.

1.3 Solvència econòmica
La persona adjudicatària està obligada a contractar, per compte i càrrec seu una assegurança que
cobreixi la responsabilitat civil que pogués derivar-se del mateix per l’explotació de la guingueta
de la qual sigui adjudicatària. La esmentada assegurança haurà de presentar les següents
característiques:
 Durada de l’assegurança de responsabilitat civil: pel mateix període de durada de la llicencia i/o
de la seva pròrroga.
 Capital assegurat: com a mínim 300.000 €.
 Cobertura dels perjudicis econòmics generats a l’Ajuntament de Cambrils o a tercers com a
conseqüència dels danys personals i materials ocasionats.
En cas que el capital assegurat no arribés a cobrir les responsabilitats en què hagués incorregut la
persona adjudicat`ria, aquesta quedarà exclusivament i personalment obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis ocasionats, obligant-se a mantenir indemne a l’Ajuntament de Cambrils de
qualsevol acció o responsabilitat que davant el mateix pogués exercitar-se.

Model F001D000
X2021020057


Així mateix, la persona adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva de 2.500 euros.

1.4 Solvència tècnica
Haver assolit una experiència en el sector de la restauració, o en el desenvolupament d’activitats
relacionades amb l’objecte de l’autorització o similars, de com a mínim dos (2) anys, dins dels
darrers deu (10) anys. S’acreditar{ mitjançant les referències personals i professionals de
l’oferent, amb indicació expressa de l’experiència en els diferents sectors i durada dels mateixos,
si el licitador ha estat titular d’un negoci d’aquesta naturalesa, amb el nombre de personal
contractat i certificacions o documents acreditatius de la esmentada activitat durant el període
mínim indicat anteriorment.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari.

1.5 Subcontractació
L’empresa adjudicat{ria pot subcontractar amb tercers la realització parcial de les activitats, amb
el compliment dels requisits i obligacions legalment establertes, per realitzar les activitats
següents:
-

El servei de neteja dels wc’s i les instal·lacions de la guingueta.

1.6 Responsable del contracte
Cap del Departament de Serveis i Medi Ambient o en el seu cas, la persona que el substitueixi.

1.7 Lots
Cada licitador/a podrà presentar-se a un m{xim de 3 lots. Per tal d’afavorir la concurrència pública
i diversificar el servei, donant accés a diferents professionals del sector. La infracció d’aquesta
norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.

1.8 Durada de les autoritzacions
Constitueix l’objecte d’aquesta licitació l’explotació mitjançant autorització administrativa de les
guinguetes a les platges del terme municipal de Cambrils, per les temporades 2022, 2023, 2024 i
2025 (4 anys), incloses al Pla d’Usos corresponent.
Totes les autoritzacions municipals que s’adjudiquin, quedaran sotmeses expressament a les
condicions suspensives d’efic{cia de l’aprovació del Pla de protecció i ordenació del litoral per
part del departament competent en matèria de costes de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i del Pla d’ús del litoral i les platges, per part de l’Ajuntament.
En conseqüència, en el supòsit que al resoldre’s el concurs no es disposi de la indicada aprovació,
el lliurament de les autoritzacions municipals, a les persones que en resultin adjudicatàries,
quedarà supeditat al compliment de dites condicions.
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Si les condicions establertes als Plans esmentats no permetessin l’expedició de l’autorització
municipal, per a algunes de les guinguetes previstes en el pla aprovat, qui resulti persona
adjudicatària no tindrà cap dret adquirit sobre el domini públic, ni dret a reclamació o
indemnització de cap classe.
Durant la vigència de l’autorització municipal, els adjudicataris únicament podran ocupar o
aprofitar el domini públic concedit en el període que, dins l’any natural, determini el pla de
distribució d’usos i serveis i, preeminentment, l’autorització atorgada per l’administració de la
Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, a nivell orientatiu es fa constar que l’ocupació autoritzada per la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2021 de la distribució d’usos i serveis de temporada a les platges i mar
territorial, com a dates generals, és del 10 de març al 31 d’octubre.
Produïda l’extinció de l’autorització d’ocupació per qualsevol causa, l’adjudicatari est{ obligat a
desmuntar i retirar totalment les instal·lacions i elements que s’hi hagin emplaçat, desallotjant la
porció de domini públic ocupat i deixant-lo en les condicions en què el va rebre. Vençut el termini
establert pel plec de condicions totes les instal·lacions i/o elements que es trobin en l’espai
demanial podran ser directament i immediata retirats per l’Administració, podent rebre el
tractament de residu que correspongui atenent la normativa reguladora, amb la conseqüent
exigència al titular de l’autorització de les despeses que hagin estat ocasionades, com d’altres
responsabilitats concurrents. El mateix règim s’aplica pels casos de resolució anticipada de
l’autorització.
1.9 Cànon de l’autorització.
La persona adjudicat{ria haur{ de pagar a l’Ajuntament de Cambrils una quantitat anual en
concepte de cànon per a la utilització privativa i explotació d’espais de domini públic. Aquesta
quantitat podr{ ser millorada a l’alça en les ofertes presentades al concurs, les quals hauran de
partir del cànon base de licitació (€/any) establert en l’informe emès per Intervenció, import que
les persones licitadores hauran de millorar a l’alça en la seva oferta, no s’admetran ofertes a la
baixa.
El c{non de l’autorització, serà el que determini l’Interventor, a l’informe que emeti al respecte.
1.10 Inversions a realitzar
La persona adjudicat{ria haur{ de dur a terme l’activitat de guingueta en una instal·lació de nova
construcció que compleixi els requisits de disseny i construcció establerts al “Projecte executiu
d’obres per a les noves guinguetes a les platges de Cambrils” redactat per l’arquitecte municipal
d’Obres Públiques amb data febrer 2021.
L’import m{xim de la inversió, per cada guingueta, figura al punt 7 del Plec de condicions
tècniques. El període d’amortització d’aquesta guingueta és de 20 anys, d’acord amb les
condicions que figuren al punt 6 del Plec de condicions tècniques.

1.11 Forma de pagament
El pagament del cànon anual es farà per anualitats avançades, prèvia liquidació.
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1.12 Penalitats i motius de resolució del contracte
En el supòsits d’incompliment de les obligacions assumides per la persona titular de
l’autorització, l’Ajuntament podr{ requerir-ne el compliment, amb imposició de penalitats
contractuals per tal de garantir en tot moment el compliment de les obligacions derivades de
l’activitat autoritzada.
L’Ajuntament de Cambrils podr{ procedir a la incautació d’aquells elements que excedeixin de
l’espai de la llicència, que incrementin el nombre m{xim d’elements establert o la tipologia, i que
signifiquin l’incompliment de les disposicions relatives a música establertes en els plecs.
En cas que el servei s’exercís incomplint les condicions establertes al present plec i/o a la llicència,
l’Ajuntament, si constata el risc d’una afectació greu al medi ambient, a la seguretat o a la salut
pública, podrà ordenar, en la tramitació del procediment de penalitat contractual, la suspensió de
l’activitat fins que es comprovi el compliment de totes i cadascuna de les condicions exigides. Si
el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar del servei podrà ser acordada de forma
immediata i provisional, havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltada la
persona titular de la llicència.
Als anteriors efectes, l’ordre de suspensió, sense perjudici de ser immediatament executiva,
vindr{ acompanyada de l’obertura d’un tr{mit d’audiència i vista. La mesura cautelar de
suspensió de l’activitat adoptada es mantindr{ fins que el titular no hagi donat compliment a la
totalitat de les condicions, amb independència del procediment iniciat i de la seva resolució. La
inspecció dels serveis serà duta a terme per personal municipal.
Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions greus. S'entendrà que existeix reincidència si en el
moment en que es cometi la infracció, i des de l’inici de vigència de la llicència, existeix
resolució ferma de dues sancions de la mateixa qualificació.
b) Subcontractar amb tercers sense complir les condicions establertes en aquest plec.
c) No indemnitzar qualsevol perjudici que s’ocasioni per deixar de complir alguna de les seves
obligacions establertes i, en especial, per prestar de forma deficient el servei.
d) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislació vigent.
e) L’inici de l’activitat sense disposar de l’acta de replanteig de les instal·lacions, per part del
personal tècnic municipal.
f)

L’incompliment de les obligacions previstes a les prescripcions administratives reguladores
d'aquesta llicència quan produeixi un perjudici molt greu a tercers o l'interès municipal i
l'incompliment en el pagament de les taxes i/o cànon.

g) No implementar, dins del termini, les millores tècniques i de servei ofertes i que han estat
motiu de valoració per a l’atorgament de la llicència.
h) El perill provocat pel mal estat de les instal·lacions i altres elements.
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i)

La venda ambulant i oferir o prestar serveis diferents als autoritzats, tals com esdeveniments,
massatges, venda d’articles aliens a l’activitat de bar com la venda de CD’s, samarretes, etc.

j)

La celebració d'esdeveniments, activitats i actes que no s'ajusten al que preveu l’autorització.

k) La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu als interessos municipals o de tercers.
l)

L’incompliment de les disposicions relatives a elements de reproducció de música, audio i/o
imatge, especialment si comporten contaminació sonora.

m) Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 30 per cent de la superfície autoritzada de
terrassa (100m2).
n) L’incompliment de l’horari de tancament de l’activitat en més de seixanta minuts.
Són Infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus. S'entendrà que existeix reincidència si en el
moment en que es cometi la infracció, i des de l’inici de vigència de la llicència, existeix
resolució ferma de dues sancions de la mateixa qualificació.
b) La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici greu als interessos municipals o de tercers.
c) Les discussions violentes amb el públic en general o els treballadors de les platges, sigui per
qualsevol causa l’origen.
d) La manca d'atenció al públic, la manca d'higiene i el servei deficient.
e) La negativa o l’impediment a prestar el servei de WC públic a qualsevol usuari de la platja.
f)

Dipositar mercaderies o altres objectes emmagatzemats als WC’S i als voltants de les
passeres o de la instal·lació.

g) No realitzar la recollida selectiva dels residus, ni tampoc una correcta gestió dels mateixos.
h) No respectar les especificacions de senyalització i condicions estètiques que preveu el plec
tècnic.
i)

Excedir l’ocupació de la terrassa en més del 10 i fins al 30 per cent de la superfície autoritzada
de terrassa (100m2).

j)

Instal·lar estris, jardineres, rètols, mobiliari no autoritzat i complements en la passera i en la
sorra.

k) L’incompliment de l’horari d’obertura del servei.
l)

L’incompliment de l’horari de tancament de l’activitat en més de trenta minuts i en menys de
seixanta.

Són infraccions lleus:
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a) Falta de rètols informatius exigits pel plec de les llicències (cartell de servei públic i gratuït del
WC)
b) L’incompliment de la normativa sobre fulls i llibres de reclamació.
c) L’incompliment sobre la normativa reglament{ria sobre el dret d’admissió.
d) La inobservança de les instruccions i requeriments del personal municipal quan no ocasioni
un perjudici greu o molt greu.
e) L’incompliment de les condicions de la llicència, que no constitueixin infraccions greus o molt
greus.
f)

Qualsevol incompliment de les obligacions previstes a les presents prescripcions
administratives i a la legislació aplicable que no estigui prevista com a infracció greu o molt
greu.

g) Excedir l’ocupació de la terrassa fins el 10 % de la superfície autoritzada de terrassa (100m2).
Sancions:
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis que es pugui reclamar, en cas
d’incompliment que no produeixi revocació de la llicència, l’Ajuntament podr{ aplicar les
sancions graduades en atenció al grau de perjudici, perill, reincidència, intencionalitat, la
persistència en la realització de conductes infractores, que no suposi infracció continuada, i el
benefici derivat de l’activitat infractora i derivades del procediment de penalitat contractual
instat a l’efecte.
Per l’exposat, es podran aplicar les següents sancions:
a) Infraccions molt greus: Multa de fins a 12.000,00 €.
b) Infraccions greus: Multa de fins a 6.000,00 €.
c) Infraccions lleus: Multa de fins a 3.000,00 €.
En el cas d’infracció molt greu per reincidència en la comissió de dues faltes greus, així com en el
cas de reincidència en la comissió de dues infraccions molt greus, es podrà imposar la sanció
consistent en la revocació de la llicència.

1.13

Criteris de valoració

CRITERIS OBJECTIUS
 Millor oferta econòmica del cànon: fins a fins a 50 punts
Es valorarà amb 50 punts la millor oferta, entenent com a tal aquella que ofereixi major cànon a
abonar a l'Ajuntament. Per a la resta d'ofertes se seguirà un criteri inversament proporcional, que
consistirà en dividir cadascuna de les ofertes presentades per la més avantatjosa, i el resultat de
cada operació es multiplicarà per 50.
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Per tant, la valoració es realitzarà aplicant les següents fórmules:
PCX = 50 punts.
PCI = (50 x Ci) / CX
CX = Cànon corresponent a la proposta que ofereixi el major cànon.
Ci = Cànon ofert per la proposta a valorar.
PCX = Puntuació corresponent a la proposta que ofereix major cànon
PCI = Puntuació corresponent a la proposta on el cànon es valora proporcionalment.
Qualsevol oferta per sota del c{non anual mínim establert s’entendr{ exclosa.
 Millores del servei: fins a 4 punts.
Disposar de zona WIFI a la guingueta per compte propi i sense cap c{rrec per a l’Administració,
oferint permanentment i gratuït aquest servei a la clientela del servei: 5 punts.


Millores ambientals: fins a 6 punts



Implantar sistemes d’estalvi d’aigua a les aixetes de piques i lavabos: 2 punts (es verificarà a
l’acta de conformitat de les instal·lacions prèvia a l’inici de l’activitat).



Implantar sistemes de detecció autom{tica de presència per l’encesa i apagat de l’enllumenat
o interruptors amb temporitzador: 2 punts (es verificar{ a l’acta de conformitat de les
instal·lacions prèvia a l’inici de l’activitat).



Implantar un mínim de 2 electrodomèstics de qualificació d’etiqueta energètica A+ o
superior: 2 punts (es verificar{ a l’acta de conformitat de les instal·lacions prèvia a l’inici de
l’activitat).

CRITERIS PONDERATS A JUDICI DE VALOR
 Proposta gastronòmica i productes de proximitat: fins a 15 punts.
Creació d’una carta diversa amb plats tradicionals de Cambrils, i amb productes de qualitat i de
Km0, ecològics, de temporada, etc., amb proveïdors de proximitat, tenint en compte que
Cambrils ha estat tradicionalment municipi d’un gran valor agrícola i també gastronòmic.
Consideració d’aspectes dietètics en l’elaboració de menjars del servei, per exemple, la
disponibilitat de productes per a persones amb al·lèrgies i intoleràncies, detallades en la carta.
La proposta es presentar{ un m{xim de 4 DIN A4 a una cara, amb indicació de l’origen dels
productes, varietat en la carta tenint en compte els productes de temporada, i tenint una
proposta alternativa per a les al·lèrgies i les intoleràncies. Es valorarà la proposta segons els
apartats següents:
CONCEPTE

EXCEL·LENT

BONA

BÀSICA

INSUFICIENT
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Idoneïtat de la proposta amb plats tradicionals i
originals, amb productes de temporada i amb
indicació de la procedència dels productes de primera
matèria.

7.5

4

2

0

7.5

4

2

0

(Es considera Bona: on els productes de Km0 tinguin
una procedència d’{mbit la província i CCAA)

Idoneïtat de la proposta alternativa per a les
intoleràncies i al·lèrgies, mantenint aquest Km0

-

Idoneïtat Excel·lent: La proposta feta pel licitador incorpora tots els aspectes demanats,
amb una correcta definició i desenvolupament del disseny.

-

Idoneïtat Bona: Proposta en la qual manquen alguns aspectes demanats i/o no estan ben
desenvolupats.

-

Idoneïtat Bàsica: Proposta en la que manquen més de dos dels aspectes demanats i per tant
el desenvolupament dissenyat és insuficient.

-

Idoneïtat Insuficient: La proposta no conté cap dels elements demanats



Proposta d’interiorisme de la guingueta: fins a 25 punts
o

Proposta de senyalística i ambientació interior: fins a 10 punts

Es valorar{ l’estètica, l’originalitat, la creativitat, la imatge de marca, el grafisme i la senyalística
de l’establiment, la senyalització dels espais, la capacitat d’atracció de l’atenció a la ciutadania i la
capacitat informativa.
La proposta es presentarà un màxim de 2 DIN A3 a una cara, recollint plànols, imatges virtuals i la
documentació descriptiva que es consideri necessària per explicar la proposta.
o

Proposta de mobiliari: fins a 15 punts

Es valorarà el mobiliari proposta en base a criteris estètics i criteris de sostenibilitat ambiental
(plàstic reciclat, ecodisseny, fusta certificada PEFC, etc.).
Trobar una solució equilibrada funcionalment i econòmicament, buscant la qualitat de la
proposta i atenent al repte d’intervenir en un espai predefinit.
La proposta es presentarà un màxim de 2 DIN A3 a una cara, recollint plànols, imatges virtuals i la
documentació descriptiva que es consideri necessària per explicar la proposta.
La proposta d’interiorisme es valorar{ segons els apartats següents:

CONCEPTE

EXCEL·LENT

BONA

BÀSICA

INSUFICIEN
T
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Idoneïtat en valors estètics d’originalitat,
creativitat, imatge de marca, grafisme i
senyalística de l’establiment, senyalització dels
espais, capacitat d’atracció de l’atenció a la
ciutadania i capacitat informativa.

7.5

4

2

0

Idoneïtat en l’elecció del mobiliari, tenint en
compte l’equilibri compositiu entre l’espai, l’ús de
criteris ambientals en l’elecció del mateix, ús de la
gama cromàtica i el disseny del mobiliari que
resolgui de manera satisfactòria la seva relació
amb l’espai.

7.5

4

2

0

-

Idoneïtat Excel·lent: La proposta feta pel licitador incorpora tots els aspectes demanats,
amb una correcta definició i desenvolupament del disseny.

-

Idoneïtat Bona: Proposta en la que manquen alguns aspectes demanats i/o no estan ben
desenvolupats.

-

Idoneïtat Bàsica: Proposta en la que manquen més de dos dels aspectes demanats i per tant
el desenvolupament dissenyat és insuficient.

-

Idoneïtat Insuficient: La proposta no conté cap dels elements demanats o conté errors greus
tècnics, gramaticals, d’estil, etc., així com errors o deficiències en l’aplicació de la normativa
gr{fica municipal o de les condicions d’accessibilitat esmentades

Aquest criteri, per les seves característiques, seran valorats per l’arquitecte redactor del Projecte
executiu d’obres per a les noves guinguetes a les platges de Cambrils.

1.14 Observacions
Per tal de resoldre dubtes de les persones licitadores sobre el projecte executiu i/o les condicions
establertes als plecs, abans de la presentació d’ofertes, s’haur{ de realitzar una convocatòria
pública mitjançant el perfil del contractant, concretant un dia per atendre aquests dubtes
mitjançant plataforma virtual.

Cambrils, abril de 2021
[Firma01-01]

[Firma02-01]

[Firma03-01]

[Firma04-01]

[Firma05-01]

[Firma06-01]
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Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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