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JORDI GASULLA SABATÉ, 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 28 de maig de 2019, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Montserrat Carreras García, Julio
Ramón Berrio, Xavier Salvadó Usach, i Ivan Faccia i Serrano el següent acord:
“ANTECEDENTS
Primer.- Vista la provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2019 que va iniciar
l’expedient de contractació per a l’explotació indirecta dels serveis de la Guingueta Bar
GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les temporades 2019, 2020 i
2021.

Tercer.- En data 29 d’abril de 2019 es va constituir la mesa de contractació per al
contracte d’explotació indirecta dels serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges
del terme municipal de Cunit, per a les temporades 2019, 2020 i 2021, aixecant-se
l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE LA GUINGUETA BAR GU05 A LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT, PER A LES TEMPORADES 2019,
2020 I 2021.– SOBRE 1 i 2-

CERTIFICAT

Cunit, 29 d’abril de 2019
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte per a l’explotació indirecta dels
serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les
temporades 2019, 2020 i 2021, aprovat per Junta de Govern Local de data 16 d’abril
de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació a les 12:07 hores, integrada per
l’Alcaldessa MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, com a Presidenta, ISIDRE ROCA
BURES, vocal Arquitecte municipal, ANABEL LAFUENTE GARCÍA com a Suplent 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.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 26 d’abril de 2019, i han
presentat sol·licitud, els licitadora següents:
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Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa en funcions
Data Signatura: 30/05/2019
HASH: cb88371efd95cea2c9b582d08df2adc6

1.- LUISA SADA LÓPEZ
2.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA
3.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes a través de la
Plataforma del sobre digital es van presentar les següents:

1.- LUISA SADA LÓPEZ
2.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA
3.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA
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 el Plec de Clàusules
Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen el Sobre 1:
PROPOSTA NÚM. 1.- LUISA SADA LÓPEZ, aporta la següent documentació:

PROPOSTA NÚM. 2.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA, aporta la següent
documentació:

PROPOSTA NÚM. 3.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA aporta la següent
documentació:
1.- Declaració jurada.................................................................................................SI
A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per l’empresa licitadora, certificant
la Secretaria la relació de documents que conté.

CERTIFICAT

1.- Declaració jurada.................................................................................................SI

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

1.- Declaració Jurada................................................................................................SI

PROPOSTA NÚM. 2.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA, aporta la documentació
subjecta a criteris de judici de valor que determina el plec administratiu apartat 1.14
PROPOSTA NÚM. 3.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA, aporta la documentació
subjecta a criteris de judici de valor que determina el plec administratiu apartat 1.14
A la vista de la documentació presentada, els membres de la mesa de contractació
acorden passar el contingut del sobre 2 al Tècnic de Medi Ambient, per tal que emeti
informe al respecte, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Seguidament i essent les 12:35 hores, 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.
.../...
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PROPOSTA NÚM. 1.- LUISA SADA LÓPEZ, aporta la documentació subjecta a criteris
de judici de valor que determina el plec administratiu apartat 1.14

Quart.- La mesa de contractació es va reunir novament en data 6 de maig de 2019 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 PER A
L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE LA GUINGUETA BAR GU05 A LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT, PER A LES TEMPORADES 2019,
2020 I 2021.– SOBRE 3-

.../...
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 de la guingueta i terrassa de platja amb codi GU-5 a situar a
l’espigó 6 a les platges del terme municipal de Cunit per les temporades de bany de
2019 a 2021;
INFORMA:
Atès procediment de licitació pel qual, des del departament de secretaria es sol·licita
que es valori la documentació del sobre dos, de la documentació presentada per les
tres empreses que s’han presentat a la convocatòria, d’acord amb el informe de
justificació i els plec de condicions administratives i tècniques que regeixen el
procediment de contractació.
Vista la documentació presentada es fa constar que la documentació del sobre dos
presentada per Marta Rodríguez i Luisa Sada és exactament la mateixa en tots els
apartats coincidint fins i tot les imatges presentades en l’annex 3, pel que amb tota
seguretat la instal3lació es la mateixa. La documentació aportada com a memòria de
l’activitat s’ajusta perfectament els apartats valorables el que facilitat la seva valoració.
Cal fer constar que en les imatges aportades s’observa incompliment del present plec
tècnic en el que es prohibeix l’excés d’ocupació més enllà dels 100 m2 de superfície

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, un
cop valorada pel Tècnic de Medi Ambient la documentació del sobre 2 presentat pels
licitadors, he emès informe tècnic que diu el següent:
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A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte per a l’explotació indirecta dels
serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les
temporades 2019, 2020 i 2021, aprovat per Junta de Govern Local de data 16 d’abril
de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació a les 11:05 hores, integrada per
l’Alcaldessa MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, com a Presidenta, ISIDRE ROCA
BURES, vocal Arquitecte municipal, JORDI GASULLA SABATÉ com a 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.

CERTIFICAT

Cunit, 6 de maig de 2019

d’acord amb les imatges aportades, pel que cal requerir en cas que resultin
adjudicaries una o l’altre, que en cap cas l’ocupació podrà superar els 100 m2 de
superfície.
En el cas del projecte tècnic de l’activitat presentada per Maria Alejandra Prieto, molt
complet, detallat i ajustat a normativa, no es troba estructurat d’acord amb els criteris
de valoració, cosa que dificulta la seva valoració pel fet de dispersió de la informació.
En aquest cas si que es compromet al compliment de l’ocupació estrictament a la
superfície autoritzada d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, així com indica
que no es contempla equip de so al no ser una activitat de bar musical.

Codi instal·lació
GU-5
GU-5
GU-5

Licitador
Luisa Maria Sada López
Marta Luisa Rodríguez Sada
Maria Alejandra Prieto García

NIF
17990117Z
38461199R
49879737M

Atès informe de justificació de la licitació de les prescripcions tècniques que han de
complir les instal·lacions de guingueta i terrassa d’acord amb el Pla d’Usos i Serveis
de temporada pel període 2017-2021, no es detecta que cap proposta contravingui les
especificacions detallades i per tant donen compliment al corresponent informe.
No obstant això cal fer constar en el cas de la proposta de Maria Alejandra Prieto
Garcia que la ubicació de la guingueta no s’ajusta al plànol presentat i que en cas que
sigui l’adjudicatària la ubicació serà la que es troba regulada en el Pla d’Usos i Serveis
per la temporada de bany per període 2017-2021.
Atès el plec de clàusules administratives i econòmiques del contracte especial per a
l’explotació indirecta dels serveis de guingueta-bar a les platges del terme municipal
de Cunit.
Atès el punt 8.2 de criteris, els diversos apartats valorables que sumen els 30 punts
per aquest concepte, són els que seguidament es detallen i la puntuació màxima per
cadascun d’ells:
Criteri valorable
Puntuació màxima
1.a Característiques constructives
7 punts
1.b Estètica exterior
3 punts
2. Mitjans personals
3 punts
3. Utillatge
3 punts
4. Qualitat del servei
4 punts
5. Pla d’explotació
10 punts
Total apartat 8.2
30 punts
En conseqüència, s’analitzen les propostes presentades, pel que es procedeix a
efectuar la valoració dels criteris subjectes a judici de valor, de cadascuna de les
propostes presentades en base a als aspectes valorables detallats anteriorment.

CERTIFICAT

Núm.
1
2
3
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Les propostes presentades són les que seguidament es detallen:

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

Un cop analitzades les propostes i d’acord amb l’apartat 8.2 de l’informe
JMI_2019-0163 de justificació de la necessitat de la licitació del contracte administratiu
per a l’explotació indirecta dels serveis de la guingueta i terrassa de platja amb codi
GU-5; corresponents als criteris subjectes a judici de valor, fins a un total de 30 punts;
es determina que la valoració correspon la que seguidament es detalla i justifica:

Les puntuacions atorgades per cada aspecte son les que seguidament es detallen:
Núm
.
1
2
3

Licitador
Luisa Maria Sada López
Marta Luisa Rodríguez
Sada
Maria Alejandra Prieto
García

1a.

1b

2

3

4

5

6
6

2
2

2
2

3
3

4
4

6
6

TOTA
L
23
23

5

3

3

3

4

9

27

Aspectes 3 i 4: Les tres propostes son similars i donen compliment totalment al que
estableixen aquests aspectes en quan a utillatge i qualitat del servei.
-Aspecte 5 : En quan al pla d’explotació no són comparables. Mentre les propostes 1 i
2 toquen només uns aspectes concrets, a la vegada que genera dubtes del
compliment de la normativa, ja que en cap cas es comprometen a donar compliment a
la normativa acústica, ni indiquen cap aspecte en quan a regulació del nivell de so i
llum. En la proposta 3 es contemplen tots aquest aspectes, comprometent-se a donar
compliment a la normativa acústica i que no es contemplen aspectes musical al no ser
en cap cas un bar musical. Cal tenir en compte en l’explotació que en les imatges
aportades en les propostes 1 i 2 s’observa un excés d’ocupació amb taules i cadires
sobre la sorra, aspecte totalment prohibit. En la proposta 3 s’indica específicament que
es limitarà la ocupació a la superfície autoritzada i s’indica que en cap cas s’ocuparà
més enllà de la superfície de la tarima de la terrassa.
Així d’acord amb els criteris de valoració, justificació i i la documentació aportada la
puntuació total corresponent als criteris subjectes a judici de valor, és la que es detalla:
Proposta
1
2
3
.../...

Codi instal·lació
GU5
GU5
GU5

Licitador
Luisa Maria Sada López
Marta Luisa Rodríguez Sada
Maria Alejandra Prieto García

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres 3:

Valoració sobre 2
23
23
27
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-Aspecte 2 : En totes les propostes es comprometen a contractar personal en atur i de
la borsa de treball de l’ajuntament de Cunit. La diferencia es que la proposta 3 compta
amb 4 treballadors i les propostes 1 i 2 amb 3.

CERTIFICAT

-Aspecte 1b : La proposta 3 presenta una imatge de com queda la uinstal3lació mentre
que la 1 i 2 s’aporta imatges parcials de com estava la instal·lació anys anteriors amb
menys superfície i sense representar com quedarà la terrassa integrada amb el
guingueta.

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

Justificació de la valoració:
-Aspecte 1a : En quan al model de la instal·lació la infirmació es més completa i clara
la detallada per les propostes 1 i 2 que no en la 3. En canvi en la proposta 1 i 2
s’aporta plànol de la guingueta amb l’ampliació de superfície per arribar als 20m 2 però
no s’aporta plànol de la terrassa ni com quedarà distribuïda a la platja.

PROPOSTA NÚM. 1.- LUISA SADA LÓPEZ, 1.151,00€ més IVA.
PROPOSTA NÚM. 2.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA, 1.622,00€ més IVA.
PROPOSTA NÚM. 3.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA, 1.400,00€ més IVA.
La puntuació obtinguda en relació al sobre 3, oferta econòmica és la següent:

Luisa Maria Sada López
Marta Luisa Rodríguez Sada
Maria Alejandra Prieto García

Valoració oferta
econòmica
49,67 punts
70 punts
60,42 punts

Licitador
Luisa Maria Sada López
Marta Luisa Rodríguez Sada
Maria Alejandra Prieto García

Total valoració sobres
2+3
72,67 punts
93 punts
87,42 punts

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació per a l’explotació indirecta
dels serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per
a les temporades 2019, 2020 i 2021, l’adjudicació d’acord amb la següent classificació:

CERTIFICAT

La puntuació total dels sobres 2 i 3 es la següent:

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

Licitador

Seguidament i essent les 11:40 hores, 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.- Per Decret de l’Alcaldia núm 2035/2019 adoptar l’acord de classificació de les
propostes presentades pels licitadors a la contractació per a l’explotació indirecta dels
serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les
temporades 2019, 2020 i 2021, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de
Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:
1.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA
2.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA
3.- LUISA MARIA SADA LÓPEZ
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1.- MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA
2.- MARIA ALEJANDRA PRIETO GARCIA
3.- LUISA MARIA SADA LÓPEZ

I es va requerir a la primera classificada la presentació de documentació que
determinaven el PCAP apartat 1.19.
Sisè.- En data 24 de maig de 2019, la senyora Marta Luisa Rodríguez Sada ha
presentat la documentació requerida per Decret d’Alcaldia 2035/2019.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Primer.- ADJUDICAR el contracte per a l’explotació indirecta dels serveis de la
Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les temporades
2019, 2020 i 2021 a la senyora MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA amb DNI
38461199R.
Segon.- NOTIFICAR a la senyora MARTA LUISA RODRÍGUEZ SADA que, en el
termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- NOMENAR com a responsable del contracte per a l’explotació indirecta dels
serveis de la Guingueta Bar GU05 a les platges del terme municipal de Cunit, per a les
temporades 2019, 2020 i 2021, al Sr. Josep Miró Illa, Tècnic de Medi Ambient.

Quart.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Sisè- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.
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

RESOLC
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

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.

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.
Cunit, data de signatura electrònica

Número : 2019-0288 Data : 29/05/2019

Montserrat Carreras García
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Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa e.f.

CERTIFICAT

El secretari

