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ACTA CORRESPONENT AL PROCEDIMENT RESTRINGIT CONVOCAT PER
L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS PER LA CONCESSIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DE SERVEI PÚBLIC CONSISTENT EN L’EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIAMENJADOR DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PASSEIG LA SALLE
CAMBRILS
A la sala de comissions informatives de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Cambrils, a les
13.00 hores del dia 15 d’abril de 2019 es constitueix en acte públic la Mesa de contractació
designada en el plec de clàusules administratives regulador del procediment obert convocat
per a la contractació, si s'escau, de la concessió de gestió de servei públic consistent en
l’explotació de la cafeteria-menjador del Casal Municipal de la Gent Gran del Passeig La Salle
de Cambrils, i que està integrada pels següents membres:
President delegat:
Vocals:
Secretària:

Sr. Jaume Gila Pliego
Sr. Cristian Obiol (interventor acctal)
Sra. Victòria Martínez Franco, per delegació del secretari
general de la Corporació

També hi són presents: els regidors Oliver Klein i David Chatelain, la directora del Casal de la
gent gran, Iolanda Vidiella, la tècnica municipal Cristina Rosa i l’enginyer industrial municipal
Joaquim Batista.
La Mesa rep l’informe valoratiu de les ofertes puntuables mitjançant judici de valor elaborat
per la directora del Casal Municipal de la Gent Gran, Sra. Yolanda Vidiella Romero, amb data
01-04-2019 i a continuació s’informa als membres de la Mesa del contingut i ofereix els
resultats següents:

A.

JOAN GARCIA CARREÑO

LOS URALES 2012, SL

A

0,40

0,40

B

0,00

0,90

C

1,00

1,00

D

1,00

1,00

Total:

2,40

3,30

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (fins a 4,1 punts):

1.Contingut del Projecte de foment d’activitats adreçades a la promoció de
desenvolupament de la gent gran
A. Per cada proposta anual que inclogui esmorzar, berenar ó ball en dates festives,
entenent aquesta última sempre i quan no sigui en diumenge, amb un mínim d’1 i un
màxim de 3 propostes, les quals es puntuaran:
1 proposta: 0,4 punts
2 propostes: 0,5 punts
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3propostes: 0.6 punts
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B. Per cada proposta anual que inclogui un berenar + ball ó un esmorzar/vermut +
concert/ball, amb un mínim d’1 i un màxim de 3 propostes, les quals es puntuaran:
1 proposta: 0,7 punts
2 propostes:0,8 punts
3propostes : 0,9 punts
C. Per cada proposta anual que inclogui dinar o sopar + concert/ball, amb un mínim
d’1 i un màxim de 3 propostes, les quals es puntuaran:
1 proposta: 1 punts
2 propostes: 1,3 punts
3propostes: 1,6 punts
D. Per cada proposta addicional a les esmentades anteriorment i que es consideri
novedosa, original i que promogui la vida activa i participativa dels usuaris del centre,
(tallers, xerrades,...) amb un mínim d’1 i un màxim de 3 propostes, les quals es
puntuaran:
1 proposta: 0,5 punts
2 propostes: 0,8 punts
3propostes: 1 punt
A continuació s’obre el sobre C que conté les ofertes avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques
JOAN GARCIA CARREÑO

LOS URALES 2012, SL

Oferta de cànon anual

5.000 EUR

3.050 EUR

Preu del menú diari

7,00 EUR

6,90 EUR

Incentiu econòmic

4.500 EUR

4.950 EUR

Pla d’igualtat entre homes
i dones

Declara disposar de pla
d’igualtat.
*NO l’aporta

Declara disposar de pla
d’igualtat.
*Aporta document sense
signar

La mesa fa lectura de l’annex 6 del plec de clàusules administratives particulars, el qual diu el
següent: “Per valorar aquest criteri, cal incloure el pla d’igualtat d’oportunitats”. Atès que
l’oferta de JUAN GARCÍA CARREÑO indica que disposa de pla d’igualtat, però no l’inclou, la
Mesa consulta als serveis jurídics si és admissible valorar aquest punt, previ requeriment de
documentació o si s’ha d’acordar la no puntuació del mateix. Els Serveis Jurídics estableixen
que d’acord amb l’exigència expressa de presentació del pla d’igualtat d’oportunitats que es
recull en els plecs de clàusules, no es pot puntuar aquest criteri, per manca de presentació
del document de Pla d’igualtat entre homes i dones.
Es comprova que el Pla d’igualtat entre homes i dones aportat per LOS URALES 2012,SL és un
document no signat , es requerirà a l’empresa per tal que en el termini de tres dies hàbils des
de la notificació, aporti el document signat pel representant de l’empresa i pel representant
legal dels treballadors.
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S’encomana a la unitat d’Estudis econòmics que emeti el corresponent informe de valoració
de les ofertes valorables mitjançant fórmula matemàtica i determini la possible existència de
baixa temerària o desproporcionada en les ofertes.
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Tot seguit se suspèn l’acte, acordant els membres de la Mesa que es reprendrà un cop
realitzades les operacions que permetin valorar els criteris que responen a fórmules
matemàtiques, moment en què es convocarà novament a membres i a licitadors.
I per tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén la present
acta de la qual la secretària per delegació que subscriu en dóna fe.
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MARTINEZ
FRANCO, MARIA
VICTORIA
26/04/2019
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