Assumpte:

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS_CRITERIS DE VALORACIÓ

Expedient núm.:

2021_457

Nom expedient:

CONCESSIO US PRIVATIU DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 31/03/2021, en la qual se sol·licitava informe tècnic
en relació amb la concessió administrativa d'ús privatiu del bar i terrassa ubicat al següent bé:
Referència cadastral:
Localització:
Superfície:
Ús:
Any de construcció:

8960001CG9286S0001XW
C. Joaquim Blume, s/n
52 edifici bar + 255 terrassa
hoteler
1980

Considerant la conveniència de realitzar una concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini
públic per la prestació del servei de Bar a les instal·lacions de la piscina municipal.
INFORME
PRIMER. Característiques del bé
L’espai on es prestarà el servei de bar consta d’una superfície de 307 m2, dels quals 52 m2 estan
ocupats per la cuina, barra bar i zona menjador amb forma rectangular i en planta baixa.
La resta de superfície, contigua a l’espai, descrit al paràgraf anterior, hi ha una terrassa al mateix
nivell que el bar de 255 m2, per destinar a taules a l’aire lliure.
El Local del bar de la piscina municipal, objecte d’aquesta concessió, on es prestarà el servei,
disposarà de les instal·lacions d’aigua potable, electricitat i clavegueram. Totes elles en
funcionament.
SEGON. Criteris d’adjudicació
Els criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
Cànon mínim 1.800 €. Millora d’aquest import.

10 punts

Ampliació inventari. Inclourà totes aquelles millores que el licitador implementi en
l’immoble, al seu càrrec, i bens mobles que incorpori al patrimoni municipal a l’extinció de
la concessió.
Millores de l’equipament del bar (5 punts)
Millores del mobiliari del bar (5 punts)

10 punts

Proposta gestió zona esportiva. Dinamització de l’espai, proposta d’activitats d’esportives,
oci i cultura, incloent el detall de les d’activitats amb descripció, durada, tipus de públic a
qui va dirigit, horari aproximat previst, calendari aproximat previst.

40 punts

Acreditació de l’experiència per a la gestió d’aquest servei, 3 punts per any treballat.

30 punts

Millores ambientals. Proposta d’actuacions per la correcta gestió de residus.

10 punts

Callús, signat i datat electrònicament,
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