ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 30 de juny de de 2020, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Maria Dolors Carreras Casany,
Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez, Jaume Casañas Carballido,
José Manuel Cabada Juez.
“ANTECEDENTS

CRISTIAN DELGADO OTERO

LOT
LOT 12

1. LAND AND SEA MARINAS AND
PORTS, S.A.

LOT 14

LAND AND SEA MARINAS AND
PORTS, S.A
1. HALIFA AKAMNI HAFIDA
XENULUA, SL
1. XENULUA, SL
2. XENULUA, SL

LOT 23
LOT 11
LOT 11
LOT 12
LOT 22

Tercer.- En data 8 de juny de 2020 es va constituir la mesa per la contractació de
l’explotació indirecta dels serveis de temporada que se situaran en la zona de domini
públic Marítim Terrestre per a la temporades de bany 2020-2021, aixecant-se l’acta
què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE TEMPORADA
QUE SE SITUARAN EN LA ZONA DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE PER A
LES TEMPORADES DE BANY 2020-2021.– SOBRE 1 i 2Cunit, 8 de juny de 2020
Mitjançant vídeo conferència i amb accés a la Plataforma del sobre digital amb
pantalla compartida de tots els assistents, i de conformitat amb el Plec de Clàusules

CERTIFICAT

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

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

Primer.- La Junta de Govern Local de 19 de maig de 2020, va aprovar l’expedient de
contractació per a l’explotació indirecta dels serveis de temporada que se situaran en
la zona de domini públic per a les temporades de bany 2020-2021.

Administratives particulars que ha de regir la contractació administrativa especial per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de
servitud de protecció per a la temporada de bany 2020-2021, aprovat per Junta de
Govern Local de data 19 de maig de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació a
les 11:00 hores, integrada per l’Alcaldessa M. DOLORS CARRERAS CASANY, com a
Presidenta, ANNA AVIÑO ALGARTE, vocal, ANABEL LAFUENTE GARCIA actuant
com a suplent del Secretari de la Corporació, MERITXELL FILBÀ ESTRADER actuant
en representació de l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretària de la Mesa de Contractació,
que dona fe de l’acte.

LOT 12
LOT 14
LOT 23
LOT 11
LOT 11
LOT 12
LOT 22

CRISTIAN DELGADO OTERO
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.
HALIFA AKAMNI HAFIDA
XENULUA, SL
XENULUA, SL
XENULUA, SL

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma mitjançant la plataforma sobre digital, instant
la Secretària a l'obertura dels sobres digitals que contenen la documentació requerida
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
PROPOSTA NÚM. 1.- aporta la següent documentació:

CERTIFICAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 4 de juny de 2020, i han
presentat sol·licitud, els licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:

1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI

1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 3.- aporta la següent documentació:
1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 4.- aporta la següent documentació:
1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 5.- aporta la següent documentació:
1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 6.- aporta la següent documentació:
1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI

Codi Validació: 4GPHP25ZQ6762Y2RK667G3YCF | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 12

PROPOSTA NÚM. 2- aporta la següent documentació:

PROPOSTA NÚM. 7.- aporta la següent documentació:
1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE..........................................................................SI
A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per les empresa licitadores,
certificant la Secretaria la relació de documents que conté.
PROPOSTA NÚM. 1.documentació:

LOT 12 CRISTIAN DELGADO OTERO aporta la següent

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI
PROPOSTA NÚM. 4.- LOT 11
documentació:

HALIFA

AKAMNI

HAFIDAaporta

la

següent

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI
PROPOSTA NÚM. 5.- LOT 11

XENULUA, SL aporta la següent documentació:

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 3.- LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A. aporta la
següent documentació:

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

PROPOSTA NÚM. 2.- LOT 14 LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A. aporta
la següent documentació:

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI
XENULUA, SL aporta la següent documentació:

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI
PROPOSTA NÚM. 7.- LOT 22

XENULUA, SL aporta la següent documentació:

La documentació tècnica relativa als criteris subjectes a judici de valor................... SI
A la vista de la documentació presentada per l’empresa licitadora, els membres de la
mesa de contractació acorden passar el contingut del sobre 2 presentat al tècnic de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit, per tal que emeti informe al respecte dels
criteris de valoració subjectes a judici de valor, de conformitat amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Un cop valorades les propostes es reunirà novament la mesa per procedir a l’obertura
del sobre 3 i valorar el contingut econòmic que serà en principi, el dia 11 de juny a les
11:00 hores de forma telemàtica.
Seguidament i essent les 11:35 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
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PROPOSTA NÚM. 6.- LOT 12

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 11 de juny de 2020 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 i que incorpora la seva proposta de classificació:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE TEMPORADA
PER A LA TEMPORADA DE BANY 2020-2021.– SOBRE 3 Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

Mitjançant vídeo conferència i amb accés a la Plataforma del sobre digital amb
pantalla compartida de tots els assistents, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir la contractació administrativa especial per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de
domini públic per les temporades de bany 2020-2021, aprovat per Decret d’Alcaldia
1541/2020, es constitueix la Mesa de Contractació a les 10:57 hores, integrada per
l’Alcaldessa M. DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, ANNA AVIÑO
ALGARTE, vocal, ADOLF BARCELÓ BARCELÓ actuant com a Secretari de la
Corporació, MERITXELL FILBÀ ESTRADER actuant en representació de l’Interventor
municipal, i la Sra. MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretària de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

CERTIFICAT

Cunit, 11 de juny de 2020

Es procedeix a la lectura de l’informe emès pel Tècnic de medi ambient en relació al
contingut del sobre 2, respecte dels criteris de valoració subjectes a judici de valor.
L’informe literalment diu el següent:

En Josep Miró Illa, com a tècnic de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i
Platges de l’Ajuntament de Cunit, en relació a la tramitació de l’expedient relacionat al
marge superior corresponent a la licitació del contracte administratiu per a l’explotació
indirecta dels serveis d’activitats de platja a Cunit, per a les temporades de bany de
2020 i 2021, d’acord amb l’acta de constitució de la mesa en la que s’acorda passar el
contingut del sobre 2 al tècnic de medi ambient perquè d’acord amb els criteris de
valoració subjectes a judici de valor, emeti el corresponent:
INFORME TÈCNIC:
Atesa acta de constitució de la mesa de contractació administrativa especial per a
l’explotació indirecta del servei de les activitats de platja en zona de domini públic
marítim-terrestre per a la temporada de bany dels anys 2020 i 2021.
Atesa l’obertura dels sobres 1 i 2 s’han presentat un total de 7 ofertes que opten als
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.../...

23 lots que conformaven inicialment la licitació, d’acord amb informe de justificació de
la necessitat de contractació, amb referència JMI_2020-0195
Les propostes presentades són les que seguidament es detallen:

ZC1
ZC1
ZC2
ZC2
GA5

UBICACI
Ó
Espigó 1
Espigó 1
Espigó 2
Espigó 2
Espigó 4

NIF
-------------------------------------------------------------

ZC3
PA1

Espigó 6
Espigó 4

-------------------------

Atès el punt 8.2 de l’informe JMI_2020-0195 de justificació de la necessitat de la
licitació del contracte administratiu per a l’explotació indirecta dels serveis les
activitats de platja en zona de domini públic marítim-terrestre, en el que es detallen els
criteris subjectes a judici de valor, fins a un màxim de 30 punts, són els que
seguidament es detallen:
Criteri valorable
Puntuació màxima
a Tipus d’activitat i característiques instal·lació
10 punts
b. Mitjans personals
5 punts
c. Utillatge
5 punts
d. Pla d’explotació
5 punts
e. Especialització i originalitat
5 punts
Total apartat 8.2
30 punts
Es dona la circumstància que hi ha dos propostes pel lot 11 i també dues pel lot 12, i
una pels lots 14, 22 i 23.
En conseqüència, s’analitzen, argumenten i valoren per cada concepte valorable, les
propostes pels lots 11 i 12 mentre, que per la resta s’efectua únicament la valoració
dels criteris subjectes a judici de valor, de cadascuna de les propostes presentades en
base a als aspectes valorables detallats anteriorment.
LOT 11: JOCS INFANTILS ESPIGÓ 1
1. Proposta de XENULUA: Memòria més basada en el detall de les instal·lacions que
en la seva operativitat. No estructura la memòria en base als criteris valorables, i per
tant en alguns moment s’ha d’intuir la informació que s’inclou si fa referència als
criteris a valorar. Inclou requisits normatius.
a)Activitat i Característiques: 8u. De llits elàstics, 4 u. de jumping, un inflable, un baby,
motos de xoc i caseta tiquets: Total 320 m. La resta passos entre les diferents
activitats. Homologades i amb mesures de seguretat. Certificat tècnic del muntatge en

CERTIFICAT

No s’han presentat proposicions per tota la resta de lots, pel que les activitats
quedaran desertes i seran objecta de renúncia per part de l’Ajuntament.

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

CODI
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PLATJA DE CUNIT PONENT
NUM
LOT
LICITADOR
.
1
Lot 11 XENULUA SA
2
Lot 11 Halifa Akamni Hafida
3
Lot 12 XENULUA SA
4
Lot 12 Cristian Delgado Otero
5
Lot 14 Land and Sea Marinas and
Ports SA.
6
Lot 22 XENULUA SA
7
Lot 23 Land and Sea Marinas and
Ports SA.

condicions de seguretat. Assegura que les atraccions no disposen aparells de so.
Valoració: 8 punts
b)Mitjans personals : Contractació de 6 persones en atur o risc per edat. Valoració: 4
punts
c)Utillatge: Homologat. Es detallen tots els elements a instal·lar, que podem considerar
com a utillatge. Il·luminació de LED, Valoració: 3 punts
d)Pla Explotació: Nomes consta l’horari, la intencionalitat de dinamitzar activitat de les
famílies en ambient lúdic i gastronòmic i que s’inclou un protocol d’actuació Covid-19,
amb les mesures higièniques i de prevenció, però que no es torba dins de la memòria.
Valoració: 2 punts

a)Activitat i Característiques: Activitat recreativa dirigida al públic general i en especial
a l’infantil. Dos traccions. Llistes elàstics i inflables. Inclou espai taquilla. No detalla
mes. Amb aquestes atraccions no s’ocupen els 400 m. No hi ha imatges. Valoració: 3
punts
b)Mitjans personals: 4 treballadors. No indica d’on es contractaran. Valoració: 2 punts
c)Utillatge: No indica tipus il·luminació i funcionament d’acord amb el concurs públic: 1
punt.

CERTIFICAT

2. Proposta de Halifa Akamni Hafida: Memòria molt sintetitzada i esquemàtica amb
poc detall. No segueix tampoc l’estructura dels criteris de valoració.

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

e)Especialització: No s’inclou res al respecte, però es determina que per la variació de
les instal·lacions s’atorga una valoració de: 2 punts.

d)Pla Explotació: Nomes indica horari d’acord amb normativa municipal. No inclou ni
anomena cap protocol ni mesures de prevenció pel COVID-19. Valoració 1 punt

LOT 12: JOCS INFANTILS ESPIGÓ 2
1. Proposta de XENULUA: Memòria idèntica al lot 11, només es modifica la superfície.
Està més basada en el detall de les instal·lacions que en la seva operativitat. No
estructura la memòria en base als criteris valorables, i per tant en alguns moment s’ha
d’intuir la informació que s’inclou si fa referència als criteris a valorar. Inclou requisits
normatius.
a)Activitat i Característiques: Posa el mateix que pel lot 11: 8u. De llits elàstics, 4 u. de
jumping, un inflable, un baby, motos de xoc i caseta tiquets en la descripció. En la
distribució de metres no consta el jumping, però si la resta. Per tant se suposa que NO
hi ha jumping!! Superfície total 230 m2. La resta se suposa que es de pas entre les
activitats. Homologades i amb mesures de seguretat. Certificat tècnic del muntatge en
condicions de seguretat. Assegura que les atraccions no disposen aparells de so.
Valoració: 5 punts
b)Mitjans personals : Contractació de 6 persones en atur o risc per edat. Valoració: 4
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e)Especialització: No indica res al respecte: Valoració: 0 punts.

punts
c)Utillatge: Homologat. Es detallen tots els elements a instal·lar, que podem considerar
com a utillatge. Il·luminació de LED, Valoració: 3 punts
d)Pla Explotació: Nomes consta l’horari, la intencionalitat de dinamitzar activitat de les
famílies en ambient lúdic i gastronòmic i que s’inclou un protocol d’actuació Covid-19,
amb les mesures higièniques i de prevenció, però que no es torba dins de la memòria.
Valoració: 2 punts
e)Especialització: No s’inclou res al respecte, però es determina que per la variació de
les instal·lacions s’atorga una valoració de: 2 punts.

b)Mitjans personals. Unitat familiar. No especifica nombre total de treballadors, sense
contractació addicional. Valoració: 2 punts
c)Utillatge: Entenem con a utillatge les instal·lacions a muntar. Il·luminació LED.
Valoració 2 punts

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

a)Activitat i Característiques: Llits elàstics, parada de venda, aeerobaby i inflable.
Tindrà en compte en el muntatge les distàncies de seguretat i mesures sanitàries
d’aplicació. Caldrà tenir en compte en la seguretat el muntatge d’aquestes atraccions a
la platja. L’aerobaby no es considera com una activitat especifica de platja i el punt de
venda tampoc. No indica res d’avisadors acústics, però NO es podran utilitzar
Valoració: 4 punts.

CERTIFICAT

2. Proposta de Cristian Delgado Otero. Memòria àmplia i ben detallada però que no
segueix l’estructura dels criteris de valoració. Inclou reglamentació aplicable. Es basa
mes amb les activitats a instal·lar però inclou aspectes valorables en el punt 1.4

d)Pla Explotació: Adaptació a COVID-19. Horari de 18 a 24 h. Valoració: 1 punt per
menor horari d’obertura al públic.

LOT 14; Inclou proposta de gandules, però afegeix els para-sols. Per tant també es
tracta d’ocupació per para-sols amb codi TN5 i per tant en cas de licitar-se liquidarà
cànon per les gandules i els tendals.
Les puntuacions atorgades per cada aspecte son les que seguidament es detallen:
Núm
.
1
2
3
4
5

Lot

Licitador

a

b

c

d

e

Lot 11
Lot 11
Lot 12
Lot 12
Lot 14

8
3
5
4
8

4
2
4
2
2

3
1
3
2
3

2
1
2
1
2

2
0
2
1
2

6

Lot 22

XENULUA SA
Halifa Akamni Hafida
XENULUA SA
Cristian Delgado Otero
Land and Sea Marinas and Ports
SA.
XENULUA SA

TOTA
L
19
7
16
10
17

6

1

2

2

2

13
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e)Especialització: Experiència familiar en de 12 anys. No es tracta d’una proposta
especifica de platja sinó més de fira o atracció. Valoració: 1 punt

7

Lot 23

Land and Sea Marinas and Ports
SA.

1
0

2

4

4

4

24

Així d’acord amb els criteris de valoració, justificació i la documentació aportada la
puntuació final corresponent als criteris subjectes a judici de valor, és la que es detalla:

Lot 11
Lot 11
Lot 12
Lot 12
Lot 14
Lot 22
Lot 23

Licitador

Valoració final

XENULUA SA
Halifa Akamni Hafida
XENULUA SA
Cristian Delgado Otero
Land and Sea Marinas and Ports SA.
XENULUA SA
Land and Sea Marinas and Ports SA.

19 punts
7 punts
16 punts
10 punts
17 punts
13 punts
24 punts

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 3 de les ofertes presentades a la
plataforma digital:
LOT

CRISTIAN DELGADO OTERO

PREU CÀNON

PUNTS

LOT 12

1.000 €

70

2. LAND AND SEA MARINAS AND
PORTS, S.A.

LOT 14

410€

70

LAND AND SEA MARINAS AND
PORTS, S.A
2. HALIFA AKAMNI HAFIDA
XENULUA, SL
3. XENULUA, SL
4. XENULUA, SL

LOT 23

1.304 €

70

LOT 11
LOT 11
LOT 12
LOT 22

4.300 €
1.515 €
777 €
666 €

70
24,66
54,39
70

Per tant la suma total de punts per a cada un dels Lots presentats és la següent:
LOT 12
CRISTIAN DELGADO OTERO

punts sobre 2
10

punts sobre 3
70

Total
80

LOT 14
LAND AND SEA MARINAS
AND PORTS, S.A

17

70

87

LOT 23
LAND AND SEA MARINAS
AND PORTS, S.A

24

70

94

CERTIFICAT

LICITADOR

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

1
2
3
4
5
6
7
.../...

Lot
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Núm.

LOT 11
HALIFA AKAMNI HAFIDA

7

70

77

LOT 11
XENULUA, SL

19

24,66

43,66

LOT 12
XENULUA, SL

16

54,39

70,39

LOT 22
XENULUA, SL

13

70

83

12
14
23
11
22

Es requerirà l’aportació de la següent documentació en termini de 10 dies hàbils:







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 (s’adjuntarà d’ofici per
l’Ajuntament).
Documentació acreditativa d’haver constituït l’assegurança de responsabilitat
civil obligatòria establerta al present plec de clàusules, en tot cas presentar-la
amb anterioritat al muntatge.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari, i segons el cas de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professionals establerts al present plec de
clàusules administratives clàusula 1.14:
a. Solvència econòmica i financera:
D’acord amb l’art. 86.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
la solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant aportació de
certificació emesa per entitat bancària, que acrediti la disposició de crèdit
suficient per fer front al cànon ofertat pel Lot corresponent així com per la
corresponent fiança de 5% d’aquest import.
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CRISTIAN DELGADO OTERO
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.
HALIFA AKAMNI HAFIDA
XENULUA, SL

LOTS

CERTIFICAT

LICITADOR

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

Per tant i d’acord amb l’apartat 1.19 del PCAP, la Mesa acorda la següent classificació
per a cada lot:

b. Solvència professional o tècnica:

Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva, el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.
Si no és presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà per part de l`Alcaldia en
els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop rebuda la documentació correctament es proposa a l’òrgan de contractació, la
Junta de Govern Local, l’adjudicació dels corresponents contractes.

CERTIFICAT

La manca d'acreditació de la solvència tècnica i professional en la
forma determinada amb anterioritat, comporta automàticament
l'exclusió del procediment de licitació del licitador.

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

S'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs
realitzats anàlegs a l'objecte del contracte en els últims tres anys.
Aquesta relació haurà de incloure l’import, dates i destinatari públic o
privat dels mateixos. Quan el destinatari sigui públic, els serveis
s'acreditaran mitjançant certificat de bona execució emès per l'òrgan
competent i en el que hauran de constar les dades anteriorment
esmentades, quan el destinatari sigui privat mitjançant un certificat emès
per aquest en el que hauran de constar les dades anteriorment
esmentades, o be en el seu defecte mitjançant una declaració que
inclogui les esmentades dades.

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.- El Decret de l’Alcaldia 1952/2020 ha classificat les propostes presentades
pels licitadors, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de
conformitat amb el següent ordre decreixent:
ORDRE
LICITADOR
1
CRISTIAN DELGADO OTERO
2
XENULUA, SL

LOTS
12
12

ORDRE
LICITADOR
1
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS,

LOTS
14
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Seguidament i essent les 11:30 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.

S.A.
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS,
S.A.

1

23

I va acordar requerir a les empreses classificades en primer ordre per a que presentés
en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment la documentació establerta en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Lot 11 data presentació 22 de juny de 2020

-

Lot 14 data presentació 25 de juny de 2020

-

Lot 12 data presentació 25 de juny de 2020

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació en matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- ADJUDICAR els següents contractes per a l’explotació indirecta dels serveis
de temporada que se situaran a la zona de domini públic Marítim Terrestre per a la
temporades de bany 2020-2021.
LOTS
12
14
23

LICITADOR
CRISTIAN DELGADO OTERO
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.
LAND AND SEA MARINAS AND PORTS, S.A.

CERTIFICAT

Sisè.- El Secretari ha emès Informe 11/2020 en relació a la documentació presentada
per les empreses classificades als lots 12, 14 i 23.
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-

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

Les següents empreses han aportat la documentació requerida dins el termini atorgat:

Segon.- NOTIFICAR als adjudicataris que, en el termini màxim de quinze dies hàbils
a partir de la recepció de l’adjudicació, hauran de formalitzar els corresponents
contractes administratius.

Tercer.- NOMENAR com a responsable de dits contractes al Tècnic de Medi Ambient
el Sr. JOSEP MIRÒ ILLA.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

Setè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre,
de
Contractes
del
Sector
Públic.”......................................................................................

CERTIFICAT

Sisè- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

Número: 2020-0144 Data: 03/07/2020

Quart.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant (dins els 15
dies naturals següents al present acord, art. 154).

Cunit, data de signatura electrònica
El secretari de la Corporació

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M.Dolors Carreras Casany
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I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

