CERTIFICAT
En Arcadi Corominas Baig Secretari – Interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues. Alt Penedès. Barcelona.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 13
d’abril de 2021, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL D’EXPLOTACIÓ
DEL SERVEI D’AGROBOTIGA I PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 9 de febrer de 2021,
va aprovar l’inici de l’expedient licitatori del contracte administratiu especial d’explotació dels
serveis de bar-cafeteria, d’Agrobotiga i punt d’informació turística a l’edifici de La Gruta, de
propietat municipal. Igualment, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació esmentada.
La contractació es tramita de forma ordinària i es du a terme mitjançant procediment obert
simplificat, en virtut d’allò que estableix l’article 159 LCSP.
El tipus mínim de cànon global anual a satisfer a l’Ajuntament per part del contractista es fixava
en la quantitat de 1.200,00€ + (IVA 252,00€) = 1.452,00€ millorable a l’alça, amb independència
del nivell de l’ús del servei.
En data 22/02/2021 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació, establint-se com a
termini de presentació d'ofertes el dia 09/03/2021, a les 23.59 hores.
El nombre d’ofertes rebudes en forma i termini, mitjançant l'eina de Sobre Digital, són:
Persona Licitadora

Data d’entrada

Hora d’entrada

Sònia Puig Rafecas

09/03/2021

21:12:16

Registre
d’entrada
E-2021-703

En data 11/03/2021, en sessió interna, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del Sobre
A de les ofertes presentades. Analitzat el seu contingut la Mesa de Contractació va acordar:
1. Considerar Vàlides i formalment admeses les ofertes presentades per les persones que
es detallen a continuació:

Persona Licitadora
Sònia Puig Rafecas
2. Sotmetre la documentació aportada en el SOBRE A de les ofertes a l’anàlisi del personal
tècnic per tal que emeti informe valoratiu dels criteris que depenen d’un judici de valor en
un termini no superior a 7 dies.
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En data 16/03/2021, el personal tècnic que forma part de la Mesa de Contractació del
Procediment de Contractació emet informe sobre els criteris que depenen d’un judici de valor en
virtut del que estableix la Clàusula tretzena dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars
que regeixen la contractació.
En data 16/03/2021 la mesa de contractació dona a conèixer l’informe emès. L’apartat de
valoració de l’informe es transcriu a continuació:
“(...)
3.- ANÀLISI DE LES OFERTES PER CRITERIS DE VALORACIÓ
3.1.- Memòria sobre el projecte de dinamització que es vol donar a l’espai
3.1.1. Organització dels serveis a oferir: agrobotiga, punt informació turística, dinamització
cultural, amb horaris i destinataris a qui va adreçat, a desenvolupar mitjançant recursos
materials i humans, propis o externs:
A. Sònia Puig Rafecas:


Programa calendaritzat d’activitats de dinamització turística i objectius: No es
concreta cap programa calendaritzat d’activitats de dinamització turística a dur a terme
en el marc del contracte. No obstant això, la persona licitadora fa esment de l’espai de la
Fresquera de Cal Pau Vidal sobre el qual exposa que organitzarà visites programades en
grups reduïts d’entre 4 i 8 persones (sempre i quan estigui permès pel PROCICAT en les
circumstàncies actuals de Pandèmia). Aquest fet demostra un treball realitzat sobre el
Plec de Prescripcions Tècniques.
Respecte a les visites a la Fresquera també fa una proposta de com organitzar-les i
ofereix la possibilitat d’acabar la visita amb una degustació de vins DO Penedès i
refrescos per les persones menors d’edat.
La persona licitadora fa esment que mantindrà actualitzat l’expositor d’informació turística
de l’Agrobotiga, fonamentalment amb fulletons i tríptics informatius editats per
l’Ajuntament i les entitats del poble.
Finalment, també fa esment que organitzarà tastos i degustacions de productes d’origen
Penedès.
De l’anàlisi de la memòria es conclou que la persona licitadora té molt clar que a banda
de l’activitat empresarial del contracte també ha d’oferir orientació turística i realitzar
visites turístiques.



Programa calendaritzat d’activitats de dinamització cultural i objectius: No es
concreta cap programa calendaritzat d’activitats de dinamització cultural. No obstant això,
exposa que organitzarà tastos i maridatges de vins, presentacions de llibres i activitats
literàries, acollirà exposicions d’artistes de la comarca, organitzarà xerrades i fòrums,
durà a terme concerts/vermuts de cap de setmana, farà tallers de cuina (amb voluntat
d’aprofitar o usar altres instal·lacions municipals) i es vendran entrades d’esdeveniments
organitzats per l’Ajuntament..
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Programa calendaritzat d’activitats de dinamització econòmica i objectius: No es
concreta cap programa calendaritzat d’activitats de dinamització econòmica. No obstant
això, exposa que té la intenció que l’Agrobotiga esdevingui punt de recollida de productes
agroalimentaris de proximitat.

VALORACIÓ: Es considera que la Memòria presentada per la licitadora és correcta malgrat
no disposar de calendarització en les activitats que proposa dur a terme
Atesa aquesta valoració puntuem els diferents aspectes com es detalla a continuació i
atorgant un màxim de 2,5 punts als dos primers apartats i un màxim de 2 punts al tercer:
Organització dels serveis a oferir: agrobotiga, punt informació turística, dinamització
cultural, amb horaris i destinataris a qui va adreçat, a desenvolupar mitjançant recursos
materials i humans, propis o externs,
FINS A 7 PUNTS
-Gestió d’acord amb els programes següents:
Sònia Puig
2,5
Programa calendaritzat d’activitats de dinamització turística i objectius.
2
Programa calendaritzat d’activitats de dinamització cultural i objectius.
1,5
Programa calendaritzat d’activitats de dinamització econòmica i objectius.
TOTAL
6
3.1.2. Pla d’acció comercial, màrqueting i política de preus:
A. Sònia Puig Rafecas:


Escandall de productes que ofereixi l’adjudicatari per al servei de d’agrobotiga:
S’aporta un escandall concret de productes.



Altres: es fa esment a les activitats que ja s’han detallat en l’apartat anterior i es fa
menció a dur a terme campanyes de promoció online a través de les xarxes socials i del
web de l’agrobotiga.
També aprofundeix en els serveis que s’oferiran en el servei de bar/cafeteria (menú diari
setmanal, carta, esmorzars...)
Respecte a l’horari que es recull hi ha discrepància en algun apartat amb el que es
detalla al Plec de Prescripcions Tècniques i es fa constar a fi i efecte que el que prevaldrà
serà el del Plec.

VALORACIÓ: Es considera que la descripció presentada per la licitadora aprofundeix de
manera adequada en els aspectes que es requerien.
Atesa aquesta valoració puntuem els diferents aspectes com es detalla a continuació:
Pla d’acció comercial, màrqueting i política de preus,
FINS A 3 PUNTS
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Sònia Puig
3
3

Escandall de productes que ofereixi l’adjudicatari per al servei de d’agrobotiga
TOTAL
3.1.3. Titulacions acadèmiques, formació i experiència que es pugui acreditar en el ram del
Turisme, el comerç i la restauració i/o l’hostaleria, en enologia, el món del vi i la vinya, en
història, antropologia i/o humanitats:
A. Sònia Puig Rafecas:


Experiència i titulacions: En la memòria es fa esment que la persona licitadora té
Estudis Superiors de Disseny d’Estampats per l’Escola Massana de Barcelona, però no
s’aporta cap títol.
Respecte a l’experiència s’exposa que va ser Ajudant de Cuina a l’Escorxador de
Vilafranca (1999, 2000 i 2001), cambrera al Restaurant El Tast de Barcelona (2005,
2006) i Ajudant de Cuina al Bar El Trab de Santa Fe del Penedès (2019-2020). Aporta
Certificat de Vida laboral en el qual es pot acreditar alguna d’aquesta experiència.
També aporta Certificat d’un curs de manipuladora d’aliments (novembre 2020) i
Certificat d’un curs d’Intoleràncies alimentàries en el sector de l’hostaleria (desembre
2020).
No s’acredita coneixements d’idiomes estrangers.

VALORACIÓ: Es considera que la persona licitadora no aporta gaires criteris de valoració.
Es valora en el contingut en els Plecs sobre el coneixement d’idiomes, un curs que es pot
acreditar i que té relació amb l’activitat del contracte i l’experiència acreditada.
Atesa aquesta valoració puntuem els diferents aspectes com es detalla a continuació i
atorgant un màxim de 3 punts a l’apartat de Titulacions i idiomes i un màxim d’1 punt a
l’experiència, tenint en compte les puntuacions previstes en el PCAP de valoració dels
Idiomes:
Titulacions, coneixements d’idiomes i Experiència
FINS A 4 PUNTS
-Titulacions:
curs de manipulació d’aliments.
curs d’Intoleràncies alimentàries en el sector de l’hostaleria
-Coneixements d’idiomes:
Coneixements d’idiomes
-Experiència
Experiència en hostaleria

Sònia Puig
0,25
0.25
0

TOTAL

0.25
0,75

3.1.4. Pla de manteniment de les instal·lacions que s’adscriuen a la concessió:
A. Sònia Puig Rafecas:
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Pla de neteja, seguretat i salut en les instal·lacions: es compromet a dur a terme les
actuacions de manteniment que siguin necessàries i aporta Pla de Neteja malgrat que les
pautes són les establertes en els Plecs de Prescripcions Tècniques. Es fa esment,
també, que es durà a terme u registre de neteges setmanals i mensuals.

VALORACIÓ: Es considera que la descripció presentada per la persona licitadora recull
suficientment en el com es desenvoluparà la neteja de l’Agrobotiga.
Atesa aquesta valoració puntuem els diferents aspectes com es detalla a continuació:
Instal·lacions
FINS A 1 PUNT
Sònia Puig
0,75
TOTAL
0,75

-Pla Neteja, seguretat i salut

3.2.- Pla econòmic financer
VALORACIÓ: Es considera que les previsions realitzades en els “Pla Econòmic Financer”
de la persona licitadora és realitzable, atès que presenta uns números en positiu.
Atesa aquesta valoració puntuem els diferents aspectes com es detalla a continuació:
Pla Econòmic Financer
FINS A 10 PUNT
Sònia Puig
10
-Pla Econòmic Financer
TOTAL
10
4.- TAULA COMPARATIVA
Ofertant
Memòria
Pla Econòmic
Sònia Puig Rafecas
10,50
10,00
“
I la Mesa de Contractació, en base als antecedents anteriors Acorda:

Total
20,50

1. Puntuar els criteris sotmesos a judici de valor de les Ofertes de la següent manera:
Ofertant
Memòria
Pla Econòmic
Total
Sònia Puig Rafecas
10,50
10,00
20,50
2. Publicar l’informe sobre la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor de les
ofertes al Perfil del Contractant.
Seguidament, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre amb l’oferta avaluable
d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
L’oferta presentada es detalla a continuació:
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Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:
Sònia Puig Rafecas
Cànon ofertat (import anual) sense IVA
1.380,00 €



Inversions:
Inversions Sònia Puig

Creació de web corporativa Agrobotiga
Característiques tècniques: s’aporta factura proforma
Màquina de tallar embotits
Característiques tècniques: S’adquireix a l’anterior
contractista i no s’aporta pressupost/factura proforma
Taules Terrassa (8 unitats)
Característiques tècniques: S’adquireix a l’anterior
contractista i no s’aporta pressupost/factura proforma
Envasadora al buit Magicvac elite300
Característiques tècniques: s’aporta factura proforma

Data de la
inversió
Maig
2021
Maig
2021

Import
1.500,00€
121,20€

Maig
2021

288,00€

Maig
2021

99,00€

L’apartat G del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars
estableix els criteris d’avaluació de les ofertes i la forma de puntuar-los. La ponderació dels
criteris avaluables de forma automàtica es detallen a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 75 punts distribuïts de la següent
manera:
 Oferta Econòmica- Millora del cànon
fins a 45 punts.
 Inversions a realitzar:
fins a 30 punts.


Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:
Import ofertat
Puntuació
Sònia Puig Rafecas
1.380,00 €
45,00
Respecte a l’oferta econòmica es constata que no es troba incursa en presumpció de baixa
anormal respecte el que es recull en l’apartat H del Quadre de Característiques del contracte
recollit en el PCAP.
 Inversions:
Les Inversions es valoraran a raó de 5 punts per inversió (adquisició d’equipament, obres
d’instal·lació, pintar el local amb periodicitat i sense comptar la primera actuació de pintura
que es recull com a despesa de 1r establiment, arranjar i pintar portes i finestres...). Aquestes
inversions són actuacions que un cop acabat el contracte de l’explotació del servei
reverteixen a l’Ajuntament.
Cada inversió ha d’anar acompanyada d’una valoració econòmica realitzada per una persona
professional capacitada per executar-la o subministrar-la.
Inversions Sònia Puig Rafecas:
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Respecte a les inversions de Sònia Puig no es valoren les que no aporta pressupost/factura
proforma.
Valoració Inversions:
Persona licitadora
Sònia Puig Rafecas

Puntuació
10

La puntuació global dels criteris d’avaluació de l’oferta són els que es detallen a
continuació:
Criteris Judici
de Valor

Nom
Sònia Puig Rafecas

20,50

Criteris de Valoració
Automàtics
Cànon
Inversions
45
10

Total
75,50

En base a la puntuació obtinguda, la Mesa de Contractació, Acorda:
1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de major puntuació a menor puntuació:
Nom
Total
Sònia Puig Rafecas
75,50
2. Proposar a l’Òrgan de Contractació (La Junta de Govern Local) l’Adjudicació del
contracte de Servei anomenat “Contracte administratiu especial d’explotació del servei
d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística” a Sònia Puig Rafecas.
3. Requerir a Sònia Puig Rafecas per a què, dins del termini de set dies hàbils a comptar
des de l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa i acreditativa
que es recull a la Clàusula 14.1 del PCAP. Així mateix, caldrà presentar resguard
acreditatiu de la constitució de la Garantia Definitiva estipulada a l’apartat J del Quadre
de Característiques del PCAP en algun dels formats recollits en la Clàusula 15 del PCAP.
4. En el supòsit que no presenti la documentació requerida la persona amb l’oferta
classificada en primer lloc, la contractació del servei quedaria deserta al no haver-se
presentat cap altra oferta.
En data 16/03/2021, amb registre S-2021-357, es fa requeriment de documentació a la senyora
SÒNIA PUIG RAFECAS, per a què, dins del termini de set dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa corresponent.
En data 24/03/2021, amb registre d’entrada E-2021-875, i dins el termini atorgat, la senyora
SÒNIA PUIG RAFECAS, tramet la documentació requerida mitjançant l’eina sobre digital.
En data 31/03/2021 el secretari de la corporació emet informe en base a tota la documentació
aportada per part la senyora SÒNIA PUIG RAFECAS, la qual es qualifica, i no s’observa que en
ella hi hagi defectes o errors, essent per tant de conformitat amb els requeriments previstos als
plecs de clàusules administratives.
Vist el que disposen les clàusules 14, 15, 17 i 18 del plec de clàusules administratives particulars.
Vist el que disposen els articles 151, 153, 154, 159 i 346 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, de 26 de febrer de 2014.
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En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Decret de
l'Alcaldia 180/2019 de data 17 de juliol de 2019, s’acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu especial d’explotació dels serveis de bar-cafeteria,
d’Agrobotiga i punt d’informació turística a l’edifici de La Gruta, de propietat municipal (exp. 2021
101) a favor de la senyora SÒNIA PUIG RAFECAS, d’acord amb l’oferta següent:


Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:

Cànon ofertat (import anual) sense IVA


1.380,00 €

Inversions:
Inversions Sònia Puig

Creació de web corporativa Agrobotiga
Característiques tècniques: s’aporta factura proforma
Envasadora al buit Magicvac elite300
Característiques tècniques: s’aporta factura proforma

Data de la
inversió
Maig
2021
Maig
2021

Import
1.500,00€
99,00€

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa licitadora mitjançant notificació electrònica i
publicar la resolució d’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a
la formalització del contracte, la qual s’efectuarà en el termini de quinze dies hàbils següents al
dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Facultar a l’alcalde president per a la completa execució de l’acord en particular per a la
formalització del contracte.
Quart.- Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini no superior
a quinze dies naturals, després del seu perfeccionament.
Cinquè.- Comunicar el contracte adjudicat en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, un cop formalitzat el contracte, per a la seva inscripció.
Sisè.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció d’aquest ajuntaments als efectes oportuns.”
I perquè així consti, lliuro la certificació d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde -President, a
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de la signatura electrònica.
El Secretari acc.,

Vist i plau
L’Alcalde,

Signat electrònicament per qui s’indica.
CODI DE L’EXPEDIENT: 101 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_101_EXPLOTACIO SERVEI AGROBOTIGA I PUNT
INFORMACIO TURISTICA
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

CODI DE L’EXPEDIENT: 101 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_101_EXPLOTACIO SERVEI AGROBOTIGA I PUNT
INFORMACIO TURISTICA
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

