DECRET DE L’ALCALDIA

“ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de març de 2018 va
aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació indirecta de les activitats de
restauració a la zona de servitud a les platges del terme municipal de Cunit, va aprovar
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i va
convocar la licitació.

.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER L’EXPLOTACIÓ
INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ A LA ZONA DE SERVITUD
DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT 2018 – SOBRE A Cunit, 5 d’abril de 2018
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.6 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració a la zona de servitud de les
platges del terme municipal de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 6 de març de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació a les
13:45 hores, integrada per l’Alcaldessa MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, com a
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DECRET
Tercer.- En data 5 d’abril de 2018 es va constituir la mesa de contractació per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració a la zona de servitud del terme
municipal de Cunit, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes es van presentar les
següents:

Jordi Gasulla Sabaté (2 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 07/05/2018
HASH: 9d28ca9ee15345b82a41760f7caaa4f6

Montserrat Carreras García (1 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 07/05/2018
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

Cunit, a data de la signatura electrònica

Presidenta, pels Srs. PEDRO RUIZ MONJE, Representant del Grup municipal CIU,
MARTIN JULIO GRONDONA Representant del Grup Municipal de Guanyem, IVAN
FACCIA SERRANO Representant del Grup Municipal ERC, JOSÉ PORTILLO
ROVIRA, Representant del Grup Municipal Ciutadans, ÀNGEL GRAU RAMOS,
Representant del Grup Municipal PSC, ANNA AVIÑÓ ALGARTE, Enginyera Tècnica,
ANABEL LAFUENTE GARCÍA actuant en representació del Secretari de la
Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor
municipal, i la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
A l’obertura dels sobres assisteix el senyor Sergio Armadà Cornejo.

1.- MONTSERRAT PARRAS (R.E. 2018-E-RC-4477 21/03/2018 a les 11:52)
2.- DANIEL JURADO ARGILA (R.E. 2018-E-RC-4505 21/03/2018 a les 13:157)
3.- SERGIO ARMADA CORNEJO (R.E. 2018-E-RC-4858 27/03/2018 a les 09:31)
4.- XENULUA SL (R.E. 2018-E-RC-4936 27/03/2018 a les 13:54)
5.- XENULUA SL (R.E. 2018-E-RC-4938 27/03/2018 a les 14:01)

DECRET

6.- CUNIT HABANA, SL (R.E. 2018-E-RC-4997 28/03/2018 a les 12:31)
7.- CUNIT HABANA, SL (R.E. 2018-E-RC-4999 28/03/2018 a les 12:34)
8.- CUNIT HABANA, SL (R.E. 2018-E-RC-5001 28/03/2018 a les 12:36)
9.- CUNIT HABANA, SL (R.E. 2018-E-RC-5002 28/03/2018 a les 12:39)

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 28 de març de 2018, i han
presentat sol·licitud per a l’explotació indirecta de les activitats de restauració de la
zona maritimo-terrestre per a la temporada a les platges del terme municipal de Cunit,
els licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:

10.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ (R.E. 2018-E-RC-5083 29/03/2018 a les
12:22) Correu Administratiu
a les 12:28)

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres
que contenen la documentació requerida de conformitat amb la clàusula 3.4 de la
Informació Específica del Contracte del Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a MONTSERRAT PARRAS (aporta la següent
documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI
PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a DANIEL JURADO ARGILA, aporta la següent
documentació:
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11.- ISAAC CORTES RUSSELL (R.E. 2018-E-RC-5175 03/04/2018
Correu Administratiu

1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI
PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a SERGIO ARMADA CORNEJO, aporta la següent
documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs..............SI
PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a XENULUA SL, aporta la següent documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs..............SI
PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a XENULUA SL, aporta la següent documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI

1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI
PROPOSTA NÚM. 7.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM. 8.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI
PROPOSTA NÚM. 9.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:

DECRET

1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

PROPOSTA NÚM. 6.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM.10.- Correspon a DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ, aporta la
següent documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs..............SI
PROPOSTA NÚM.11.- Correspon a ISAAC CORTES RUSSELL, aporta la següent
documentació:
1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs..............SI
Els membres de la mesa de contractació acorden de conformitat amb la documentació
presentada per les empreses licitadores i, per tant, les propostes resten admeses per
a l’adjudicació del present contracte.
A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.5 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, la Presidenta ordena l’obertura dels sobres B presentats
per les empreses licitadores, certificant la Secretaria la relació de documents que
contenen:
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1.- Declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs...............SI

PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a MONTSERRAT PARRAS, aporta la següent
documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat CREPERIA (AC01) situada a l’espigó
núm.1 ............................................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a DANIEL JURADO ARGILA, aporta la següent
documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat CREPERIA (AC04) situada a l’espigó
núm.2 ............................................................................................................................SI

1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat GELATERIA (AC05) situada a l’espigó
núm.2 ............................................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a XENULUA SL, aporta la següent documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat VENDA ENTREPANS (AC06) situada a
l’espigó núm.2 ..............................................................................................................SI

1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat VENDA ENTREPANS (AC07) situada a
l’espigó núm. 3 i 4 .........................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 6.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:

DECRET

PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a XENULUA SL, aporta la següent documentació:

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a SERGIO ARMADA CORNEJO, aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM. 7.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat GELATERIA (AC09) situada a l’espigó
núm. 3 i 4 ......................................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 8.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat VENDA ENTREPANS (AC06) situada a
l’espigó núm.2 ...............................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 9.- Correspon a CUNIT HABANA, SL , aporta la següent
documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat GELATERIA (AC05) situada a l’espigó
núm.2 ............................................................................................................................SI

Codi Validació: 3T9MPWJK27LSGFWERTA49RA6A | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 17

1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat VENDA ENTREPANS (AC07) situada a
l’espigó núm. 3 i 4 .........................................................................................................SI

PROPOSTA NÚM. 10.- Correspon a DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ, aporta la
següent documentació:
1.-Projecte d’organització i gestió de l’activitat XURRERIA (AC03) situada a l’espigó
núm.1 ............................................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM.11.- Correspon a ISAAC CORTES RUSSELL, aporta la següent
documentació:
1.- Projecte d’organització i gestió de l’activitat GELATERIA (AC05) a l’espigó núm.
2 .......................................................................................................................................
SI

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...
Quart.- La mesa de contractació es va reunir novament en data 16 d’abril de 2018 a
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres que contenen els criteris subjectes a un
judici de valor de manera automàtica, sobre C, aixecant-se l’acta què, a continuació es
transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER L’EXPLOTACIÓ
INDIRECTA DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ A LA ZONA DE SERVITUD
DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT 2018 – SOBRE C Cunit, 16 d’abril de 2018
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.6 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració de la zona de servitud de les
platges del terme municipal de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de data 6 de març de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació a les
13:15 hores, integrada per l’Alcaldessa MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, com a
Presidenta, pels Srs. LOLA DOMENECH BARTOMEU, Representant del Grup
municipal CIU, XAVIER SALVADO USACH Representant del Grup Municipal de
Guanyem, IVAN FACCIA SERRANO Representant del Grup Municipal ERC, JOSÉ
PORTILLO ROVIRA, Representant del Grup Municipal Ciutadans, ÀNGEL GRAU
RAMOS, Representant del Grup Municipal PSC, ANNA AVIÑÓ ALGARTE, Enginyera
Tècnica, ANABEL LAFUENTE GARCÍA actuant en representació del Secretari de la

DECRET

Seguidament i essent les 14:10 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
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A la vista de la documentació presentada per les empreses licitadores, els membres
de la mesa de contractació acorden passar el contingut dels sobres B presentats per
les mateixes a l’Enginyera Municipal per tal que emeti informe al respecte dels criteris
subjectes a un judici de valor, de conformitat amb la clàusula 3.7.2 de la part
específica del Plec de Clàusules Administratives Particulars i tornar-se a reunir el
proper dilluns dia 16 d’abril de 2018 a les 12:00 hores.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

2.- Projecte d’organització i gestió de l’activitat GELATERIA (AC09) l’espigó núm 3 i 4
.......................................................................................................................................SI

Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor
municipal, i la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
Assisteixen també a l’acte públic les següents persones: Teresa Romeu com a
representant de TDC PARC, SL, Luis Gómez representant de XENULUA, SL, Damian
en representació de Montserrat Parras, Daniel Jurado i Mario Roselló en representació
de CUNIT HABANA, SL.
.../...
INFORME TÈCNIC
Número: 1109/2018.

ANTECEDENTS

Per Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 es van aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta de les activitats de
restauració amb els mòduls o remolcs que se situaran en zona de servitud de
protecció de domini públic per a la temporada de bany a les platges de Cunit per al
2018.

DECRET

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar
el pla de distribució d’usos i serveis de temporada pel període 2017-2021 per la zona
litoral de Cunit, el qual es troba en tràmit d’aprovació per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

Expedient: Contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta activitats
restauració temporada bany 2018.

D’acord amb el punt 3.7.2 criteris subjectes a un judici de valor del Plec de Clàusules
Administratives es valoraran les proposicions presentades corresponents a la memòria
o projecte de l’activitat a desenvolupar, fins un màxim de 20 punts.

a) Model de la instal•lació per a la prestació del servei amb descripció física del
model (materials...) i document fotogràfic del mateix. (Màxim 6 punts)
Es valorarà les característiques constructives i especificacions dels materials,
així com el disseny. Es donarà una major puntuació als materials reciclables,
els que tinguin un menor manteniment i una major durabilitat. S’aportaran les
característiques constructives de la instal·lació per justificar la qualitat,
durabilitat i manteniment dels materials.
b) Es valorarà els mitjans personals que el licitador destina al servei. Així mateix
és valorarà amb major puntuació la contractació de persones aturades per la
prestació del servei (Màxim 3 punts).
c) Es valorarà l’utillatge utilitzat per la prestació del servei. Es valorarà amb major
puntuació d’adquisició de maquinària nova que sigui eficient energèticament.
(Màxim de 3 punts).
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Els apartats a valorar seran els següents:

d) Mitjans a emprar pel licitador per garantir la qualitat dels serveis i una eficaç
gestió econòmica i medi ambiental (separació selectiva dels residus,
instal·lació de sistemes de captació d'energia solar per auto-alimentar-se...).
(Màxim de 4 punts).
e) Pla d'explotació, indicant els períodes, dies i horaris d'obertura, i pla de
manteniment i conservació de la instal•lació, havent d'indicar la quantitat que
dedicaran a aquest darrer concepte. (Màxim 4 punts).
També s’inclourà al sobre B els preus a aplicar.
FETS

1.- MONTSERRAT PARRAS (AC01) Creperia espigó 1.
2.- DANIEL JURADO ARGILA (AC04) Creperia espigó 2.
3.- SERGIO ARMADA CORNEJO (AC05) Iogurteria/Geladeria espigó 2.

5.- XENULUA SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.
6.- CUNIT HABANA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.
7.- CUNIT HABANA, SL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

DECRET

4.- XENULUA SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

Els següents licitadors han presentat sol·licitud per a l’explotació indirecta de les
activitats de restauració de la zona maritimo-terrestre per a la temporada a les platges
del terme municipal de Cunit:

8.- CUNIT HABANA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.

10.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ (AC03) Xurreria espigó 1.
11.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 2.
12.- ISAAC CORTES RUSSELL(AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 o 4.
CONCLUSIONS
Revisades les memòries presentades i d’acord amb els criteris subjectes a un judici de
valor, les valoracions obtingudes pels licitadors són les següents:
PROPOSTA 1.- MONTSERRAT PARRRAS (AC01) Creperia espigó 1
a) D’acord amb la memòria presentada, no fa referència a les característiques
constructives del materials. Únicament especifica que disposa d’una barra de
treball d’acer inoxidable amb aigüera, que disposa de reserva d’aigua neta i
aigua bruta. (2 punts)
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9.- CUNIT HABANA, SL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

b) En quant als mitjans personals, presenta la proposta de contractació d’un
treballador amb discapacitat i que estigui a l’atur (1,5 punts)
c) Únicament relaciona el material propi de una creperia (1 punt)
d) En aquest punt diu que disposa de contenidors de reciclatge (vidre,
embalatges i residus), així com la característica de que els plats i tovallons són
reciclables i ecològics (1,5 punts)
e) Obertura de 15 de maig a 15 de setembre, amb horari a partir de les 17:00 a
les 23:00 hores fins al 15 de juny i la primera quinzena de setembre, i de les
17:00 fins la 1:00 del 16 de juny al 31 d’agost. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.

c) L’utillatge utilitzat segons la seva memòria, només fan servir per l’elaboració
dels seus productes, culleres de plàstic, acer inoxidable, ceràmica i vidre a més
de la resta d’estris característics d’una creperia. (2 punts)
d) En quant als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, únicament fa referència a la disposició de contenidors/recipients per
reciclar. (1 punts)
e) Aquest apartat no es pot valorar atès que no ha fet referència a l’horari ni
calendari establert al plec de clàusules administratives. Fa referència horaris
de 2017 i fora de l’establert al PCAP que és del 15 de maig al 15 de setembre,
amb obertura no anterior a les 9 del matí i com a màxim les 1:30 hores. Per
tant aquest apartat quedarà valorat amb 0 punts.
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 3.- SERGIO ARMADÀ CORNEJO (AC05) Iogurteria/Geladeria espigó 2
a) Segons memòria presentada els materials de que està conformada el mòdul és
d’acer galvanitzat i lacat, aporta fotografia i certificat tècnic visat. L’interior és
de DM hidròfuga i capa d’aïllant. (5,5 punts)
b) Proposa la contractació de 1 persona amb un mínim de 20 hores setmanes,
amb possibilitat d’ampliar a una segona persona contractada en funció de
l’afluència de públic. (2 punt)
c) L’utillatge utilitzat es basa en una màquina de fabricació de iogurt gelat que
representa un 90 95% de l’activitat i sobre la que no hi ha manipulació en la

DECRET

b) En quant als mitjans personals no fa cap referència a contractació externa (0
punts)
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a) Segons memòria presentada no fa cap referència a materials ni
característiques constructives, únicament parla del disseny i la seva estètica. (1
punt)

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

PROPOSTA 2.- DANIEL JURADO ARGILA (AC04) Creperia espigó 2

seva fabricació. Residualment en relació a aquest producte podran oferir
granissats amb la base ja fabricada. (2 punts)
d) Pel que fa als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, fa referència a que la maquinària utilitzada és elèctrica, i per tant no
genera gasos de combustió. I que l’activitat no genera residus sòlids,
únicament genera embalatges i cartrons/plàstics propis de l’activitat. (3 punts)
e) En quan al pla d’explotació, proposa l’obertura a partir del 24 de juny, de dilluns
a diumenge de les 18:00 a 23:00; en cas de demanda superior l’horari de
tancament s’allargaria fins a la 1:00 h. En cas que l’afluència de gent sigui
suficient obriran a partir del 15 de maig. (1,5 punts)
S’inclou la llista de preus.

a) Presenta documentació acreditativa de les qualitats dels materials del remolc,
amb detall de tots els materials emprats en la construcció del mateix. Aporta
fotografies i plànols del remolc, no fa cap referència als materials interiors. (4
punts)

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) No es fa cap referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i
medi ambiental. (0 punts)
e) Proposa el següent horari, es respectarà l’establert al PCAP no obstant en
funció de temporades i temperatures. (2 punts)

DECRET

b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que
contractaran a 3 persones de l’atur o amb risc potencial d’edat . (1,5 punts)

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

PROPOSTA 4.- XENULUA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.

PROPOSTA 5.- XENULUA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i
4.
a) Presenta documentació acreditativa de les qualitats dels materials del remolc,
amb detall de tots els materials emprats en la construcció del mateix. Aporta
fotografies i plànols del remolc, no fa cap referència als materials interiors. (4
punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que
contractaran a 3 persones de l’atur o amb risc potencial d’edat . (1,5 punts)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) No es fa cap referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i
medi ambiental. (0 punts)
e) Proposa el següent horari, es respectarà l’establert al PCAP no obstant en
funció de temporades i temperatures. (2 punts)
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No s’aporta llista de preus.

No s’aporta llista de preus.
PROPOSTA 6.- CUNIT HABANA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats
espigó 3 i 4.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.

a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)

DECRET

PROPOSTA 7.- CUNIT HABANA, SL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 8.- CUNIT HABANA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats
espigó 2.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
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c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)

tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 9- CUNIT HABANA, SL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)

DECRET

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)

S’inclou la llista de preus.

a) Presenta memòria en la que manifesta el tipus de material del remolc i del seu
interior (4punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que és un
negoci familiar on la contractació d’una nova persona anirà en funció de la
demanda. (1 punt)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, únicament manifesta que buidaran les escombraries als contenidors
de la platja. (1 punts)
e) Proposa que l’horari d’obertura serà de 8:00 a 15 i de 17:00 a 21:00, de dilluns
a divendres i els caps de setmana obert tot el dia. Tot i que excedeix en l’horari
d’obertura al matí permès en una hora, la puntuació es de (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
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PROPOSTA 10.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ (AC03) Xurreria espigó 1.

PROPOSTA 11.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 2.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (3 punts)
c) En relació a l’utillatge del servei, relaciona tota la maquinària a utilitzar indicant
l’eficiència energètica, el baix consum i si son de nova adquisició. (2,5 punts)

e) Proposa que l’horari s’ajustarà al que determina al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.

a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (3 punts)

DECRET

PROPOSTA 12.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 o 4.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà cubells per residus orgànics i d’envasos, així com
l’ús d’envasos compostables i ecològics. (1 punt)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà cubells per residus orgànics i d’envasos, així com
l’ús d’envasos compostables i ecològics. (1 punts)
e) Proposa que l’horari s’ajustarà al que determina al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
Per tant, les puntuacions totals obtingudes són:
INTERESSAT
MONTSERRAT PARRAS

ACTIVITAT
(AC01) Creperia espigó 1.

PUNTUACIÓ
8

DOLORES
MARTÍNEZ

(AC03) Xurreria espigó 1.

8

(AC04) Creperia espigó 2.

4

ESPINOSA

DANIEL JURADO ARGILA
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c) En relació a l’utillatge del servei, relaciona tota la maquinària a utilitzar indicant
l’eficiència energètica, el baix consum i si son de nova adquisició. (2,5 punts)

CUNIT HABANA, SL
XENULUA SL
CUNIT HABANA, SL
XENULUA SL
ISAAC CORTES RUSSELL
CUNIT HABANA, SL

14
13,5
8,5

(AC06) Entrepans, menjars cuinats
espigó 2.
(AC06) Entrepans, menjars cuinats
espigó 2.

8,5

(AC07) Entrepans, menjars cuinats
espigó 3 i 4.
(AC07) Entrepans, menjars cuinats
espigó 3 i 4.

8,5

(AC09) Gelateria/iogurteria espigó 3
o 4.
(AC09) Gelateria/iogurteria espigó 3
i 4.

13,5

7,5

7,5

8,5

A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.5 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, la Presidenta ordena l’obertura dels sobres C presentats
per les empreses licitadores, certificant la Secretaria la relació de documents que
contenen:

Una vegada s’aplica la fórmula establerta al PCAP, i la suma obtinguda al sobre B la
puntuació total per a cada licitador serà la següent:

DECRET

.../...

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

ISAAC CORTES RUSSELL
CUNIT HABANA, SL

(AC05) Iogurteria/Geladeria espigó
2.
(AC05) Gelateria/iogurteria espigó 2.
(AC05) Gelateria/iogurteria espigó 3
i 4.
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SERGIO ARMADA CORNEJO

AC01 Espigó 1 Creperia
88 punts

AC03 Espigó 1 Xurreria
1.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ

88 punts

AC04 Espigó 4 Creperia
1.- DANIEL JURADO ARGILA

DECRET

1.- MONTSERRAT PARRAS

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de l’explotació
indirecta dels serveis de restauració a la zona de servitud del terme municipal de Cunit
2018 d’acord amb la següent classificació:

84 punts

1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- ISAAC CORTES
3.- SERGIO ARMADÀ CORNEJO

88,5 punts
28 punts
19 punts

AC06 Espigó 2 entrepans/menjars
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- XENULUA SL

88,5 punts
62,5 punts

AC07 Espigó 3/4 entrepans/menjars
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- XENULUA SL

88,5 punts
54,17 punts

AC09 Espigó 3/4 iogurteria/gelateria
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- ISAAC CORTES

88,5 punts
52,17 punts
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AC05 Espigó 2 iogurteria/gelateria

Seguidament i essent les 13 hores 30 minuts, la Presidenta dona per acabada la
reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...
Cinquè.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’abril de 2018, va acordar
el següent:
.../...
PRIMER.- CLASSIFICAR les propostes presentades pels licitadors a la contractació per a l’explotació
indirecta de les activitats de restauració a la zona de servitud de les platges del terme municipal de Cunit
atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:

1.- MONTSERRAT PARRAS

88 punts

AC03 Espigó 1 Xurreria
1.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ

88 punts

AC04 Espigó 4 Creperia
84 punts

AC05 Espigó 2 iogurteria/gelateria
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- ISAAC CORTES
3.- SERGIO ARMADÀ CORNEJO

88,5 punts
28 punts
19 punts

AC06 Espigó 2 entrepans/menjars
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- XENULUA SL

DECRET

1.- DANIEL JURADO ARGILA

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

AC01 Espigó 1 Creperia

88,5 punts
62,5 punts

1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- XENULUA SL

88,5 punts
54,17 punts

AC09 Espigó 3/4 iogurteria/gelateria
1.- MARIO ROSELLÓ (CUNIT HABANA SL)
2.- ISAAC CORTES

88,5 punts
52,17 punts

SEGON.- NOTIFICAR I REQUERIR als primers classificats de cadascun dels serveis licitats per a què
presentin, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest
acord, la documentació que a continuació es detalla:





Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Document justificatiu expedit per l’Ajuntament d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
la Hisenda local
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de l’adjudicatari
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes
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AC07 Espigó 3/4 entrepans/menjars




Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica i professionals establerts a la clàusula 3.2 de la part específica d’aquest plec de
clàusules administratives
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva establerta a la clàusula 3.7.2 de la
part específica d’aquest Plec de clàusules administratives particulars.

.../...
Sisè.- En data 19 d’abril de 2018, la senyora Montserrat Parras ha presentat la
documentació requerida per Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2018 per a
l’activitat AC01.
Setè.- Consta a l’expedient el certificat emès de bona execució de la licitadora, en
relació a anteriors temporades, per tal d’acreditar la solvència tècnica i professional.
FONAMENTS JURÍDICS

Tercer.- Atès Decret de l’Alcaldia núm 1410/2018 d’avocació de competències

RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte per a l’explotació indirecta dels serveis de
restauració situats a la zona de servitud temporada 2018 (codi d’activitat AC01) del
terme municipal de Cunit al Sra. MONTSERRAT PARRAS amb un cànon de 800,00 €
(més IVA).
Segon.- COMUNICAR a la Sra. MONTSERRAT PARRAS que, abans de l’inici de les
operacions de muntatge i la conseqüent ocupació efectiva de la zona de servitud de
domini públic marítimo-terrestre haurà de satisfer íntegrament el cànon municipal
detallat en el punt anterior.
Tercer.- NOTIFICAR a la Sra. MONTSERRAT PARRAS que, en el termini màxim de
quinze dies hàbils, hauran de formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte al Tècnic de Medi Ambient, Sr.
Josep Miró Illa.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de contractes,
de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector

DECRET

Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
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Segon.- Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldessa-Presidenta, en matèria de
contractació i patrimoni mitjançant decret de l'Alcaldia 3082/2015.

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

Primer.- Atès el que disposa l'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el tex refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Montserrat Carreras García
Jordi Gasulla Sabaté

Número : 2018-1638 Data : 07/05/2018

Davant meu,
El secretari,
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L’Alcaldessa

DECRET

Públic.

Cunit, a data de la signatura electrònica

