Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament 6
08340 Vilassar de Mar

Elena López Luján, en nom i representació del Grup Municipal de Babord segons consta
acreditat en la meva condició de regidora del grup esmentat, amb correu electrònic
lopezle@vilassardemar.cat a efectes de notificacions, davant d’aquest Ajuntament comparec i

EXPOSO
Que amb data 15 d’abril de 2021 ha estat publicat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar l’Anunci de la Licitació per a l'adjudicació de les autoritzacions per a l'explotació
de determinats serveis de temporada a les platges del Municipi de Vilassar de Mar 2021- 2024.
Pel present escrit i a l’empara del què estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, formulem RECURS
POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’acord de licitació i els corresponents Plecs de Clàusules i
annexos, que basem en les següents

AL·LEGACIONS
Primera.- Antecedents i Objecte del recurs
El passat 15 d’abril de 2021 es va publicat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilassar
de Mar l’Anunci de la Licitació per a l'adjudicació de les autoritzacions per a l'explotació de
determinats serveis de temporada a les platges del Municipi de Vilassar de Mar 2021- 2024,
corresponent a les tres guinguetes de bar amb terrassa a la platja del municipi tal i com recull la
clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives Particular (PCAP).
Tal i com estableix la clàusula desena del PCAP, “l’adjudicació es realitzarà considerant
únicament l’oferta econòmica”, és a dir, que es tracta d’una mera subhasta a partir del preu
mínim fixat per a cada una de les tres guinguetes al propi plec. Així doncs, el PCAP no preveu
cap mena de criteri de valoració d’ofertes que tinguin en compte elements de caràcter social,
ambiental o de cap altre tipus, més enllà d’establir dos criteris de desempat en cas “d’empreses
amb treballadors discapacitat” o de “mesures d’igualtat entre homes i dones”, però sent d’únic
criteri avaluable amb 100 punts l’oferta econòmica. A més a més, cal posar de relleu que
l’adjudicació ho és per un període total de 4 anys, impedint així poder incloure criteris diferents
fins l’any 2025.
Amb caràcter previ al fons del present recurs i a la modificació que proposa aquest Grup
Municipal dels Plecs de la licitació s’escau fer una breu mirada enrere. D’una banda, per als anys
2019 i 2020 l’explotació de les guinguetes es va treure a licitació també amb l’únic criteri de
l’oferta econòmica, si bé per un període de només dos anys (Expedient SG/PAT-02/19). No
obstant, des de Babord volem posar en valor el precedent de la licitació dels anys 2013-2016
que, si bé era encara molt millorable, sí que tenia altres criteris de valoració, en particular:

a)
b)
c)
d)

Oferta econòmica: 40 punts
Experiència: 10 punts
Proposta tècnica: 25 punts
Millores mediambientals i proposta d’activitats d’interès municipal: 25 punts

Així doncs, entenem que el camí a seguir no era el de la involució al mecanisme de la mera oferta
econòmica, de la subhasta al millor postor, sinó que és el deure de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar amb el seu municipi i amb els veïns i veïnes incloure clàusules que donin resposta a la
situació d’emergència social, econòmica i ambiental que vivim.
Segona.- Inclusió de clàusules socials, ambientals i alimentàries als Plecs de la licitació
D’acord amb el què hem exposat en l’anterior al·legació és necessari que l’Ajuntament de
Vilassar de Mar rectifiqui la licitació de les guinguetes per als propers anys amb la inclusió
d’altres criteris d’avaluació de les ofertes més enllà de la millors de l’oferta econòmica
corresponent al cànon d’explotació. A més a més, cal recordar que d’acord amb l’article 145.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
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 els òrgans de contractació vetllaran perquè s'estableixin
criteris d'adjudicació que permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat que
responguin tan bé com sigui possible a les seves necessitats. De fet, el mateix article insisteix
amb claredat a continuació quan diu que:
En els contractes de serveis de l'Annex IV, així com en els contractes que tinguin per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració
de les ofertes, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 2.a) de l'article 146.
Més enllà d’entendre que el contracte objecte de licitació és un dels previstos en l’Annex IV de
la llei esmentada (55510000-8 Serveis de cantina, 55512000-2 Serveis de gestió de cantina),
entenem que és necessària la inclusió d’altres criteris a tenir en compte a l’hora de valorar les
ofertes presentades que donin resposta a les necessitats de la situació actual i que facin de les
polítiques municipals, també en matèria de contractació pública, un instrument de
transformació.
La Resolució 655/X del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de criteris de qualitat i
proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris insta a:
a) Impulsar que les entitats del sector públic adquireixin productes agroalimentaris de
proximitat.
b) Incloure en els expedients de contractació pública criteris de valoració de les ofertes
contractuals basats en la qualitat, les característiques mediambientals i els costos del
cicle de vida dels productes, i també condicions especials d’execució dels contractes,
amb la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de proximitat.

c) Incloure en els expedients de contractació pública, com a criteris de valoració de la
qualitat, els aliments de temporada, la frescor i el temps entre el procés de recol·lecció,
sacrifici o elaboració i el consum,
d) Incloure en els expedients de contractació pública, com a criteris de valoració de les
característiques mediambientals i de costos del cicle de vida, la producció agrària
ecològica (PAE), la producció integrada (PI) i la venda de proximitat.
En el ple municipal de 16 de febrer de 2017 es va aprovar per unanimitat una moció on s’instava
a la inclusió de criteris socials i mediambientals en la contractació pública, em concret:
●

●

S’instava a incloure criteris que permetin identificar l’oferta que presenti millor relació
qualitat-preu, com ara la qualitat, accesibilitat, característiques socials i
mediambientals.
Quan expiri cada un dels contractes en vigor es redactarà un nou plec que incorpori
aquestes clàusules.

És per això que, sens perjudici d’altres criteris que pugui incloure l’Ajuntament en la modificació
dels plecs interessada en aquest recurs, es proposen algunes clàusules que responen a aquestes
necessitats:
a) Promoure els aliments de proximitat, de temporada i de producció ecològica
b) Projecte d’oferta gastronòmica, valorant la qualitat de la carta i detall dels al·lergògens,
oferta adaptada a dietes específiques (vegana, apta per a celíacs, etc.).
c) Proposta d’activitats complementàries, valorant les ofertes presentades d’activitats que
puguin aportar un valor afegit al servei de restauració ofert, com ara accions culturals,
col·laboració amb les entitats municipals, etc.
d) Millores de caràcter mediambiental, valorant les propostes de mesures previstes
d’aplicar a la guingueta amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, l'estalvi de
recursos, la reducció de residus, la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat,
sensibilització ambiental, etc.
e) Mesures en l’àmbit de la contractació, valorant la contractació de persones de
col·lectius amb major dificultat, especialment provinents de la borsa de treball
municipal; contractació de persones amb discapacitat; millora del salari respecte del
mínim del conveni aplicable; etc.
Resumint, doncs, es proposta la modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars per
tal d’incloure clàusules socials amb impacte transformador més enllà de convertir l’explotació
d’espais públics en una mera subhasta.
Tercera.- Suspensió de l’acte

Per a l'efectivitat del que s'interessa en aquest escrit, és necessària la immediata suspensió de
l'acte impugnat en tant no sigui resolt el seu contingut, amb la corresponent publicació de
suspensió del termini de presentació d’ofertes al Perfil del Contractant.
Per tot això.

SOL·LICITO
Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti a tràmit, i en el seu mèrit tingui per formulat
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la “licitació per a l'adjudicació de les autoritzacions
per a l'explotació de determinats serveis de temporada a les platges del Municipi de Vilassar
de Mar 2021- 2024” i d’acord amb les al·legacions que conté se serveixi a modificar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars en els termes expressats en l’al·legació segona, tot
acordant la suspensió de l’acte impugnat fins a la resolució del present recurs, amb la
corresponent publicació de suspensió del termini de presentació d’ofertes al Perfil del
Contractant.
SUBSIDIÀRIAMENT, que en cas de no ser ateses les al·legacions formulades i no sigui modificat
el Plec de Clàusules en el sentit interessat, s'acordi reduir el període de licitació i adjudicació a
la temporada de 2021 per tal de permetre la redacció consensuada d'uns nous plecs que
incorporin clàusules socials més enllà de l'oferta econòmica com a únic criteri de valoració.
Vilassar de Mar, 26 d’abril de 2021
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