Expedient núm.:

10161/2020

En Josep Miro i Illa, com a tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges de
l’Ajuntament de Cunit, en relació a la tramitació de l’expedient relacionat al marge
superior, emeto el següent INFORME TÈCNIC de justificació de la licitació de les
ocupacions d’activitats de platja en zona de domini públic marítim terrestre a les
platges de Cunit per a les temporades de bany de 2020 i 2021.
1.- Justificació de la necessitat

Són objecte del concurs les autoritzacions de l’explotació de les activitats de platja que
se situaran en domini públic marítim-terrestre a les platges de Cunit.
3.- Divisió en lots
Cada una de les activitats conformarà un lot, amb un total de 23. Els licitadors podran
presentar una sola oferta per cada lot, podran presentar-se a més d’un lot, però no
podrà ser adjudicatari de més d’un lot de la mateixa tipologia, és a dir que un
adjudicatari no podrà tenir dos espais com a parc infantil, però si podria tenir una
ocupació de parc infantil i una de qualsevol altre activitat, però en cap cas dos de la
mateixa, per evitar renuncies posteriors.
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2.- Objecte
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El Pla d’Usos i Serveis de temporada pel període 2017-2021, contempla l’ocupació
d’activitats de platja en domini públic marítim terrestre a les platges de Cunit per la
temporada de bany 2020 i 2021. Es tracta d’unes activitats que requereixen personal
especialitzat en explotació d’aquests tipus d’activitat, ja que son molt diverses i
específiques; pel què és necessari que es portin a terme per personal especialitzat i
expert en la matèria ja que l’Ajuntament no disposa de personal suficient ni
degudament format per fer l’explotació directa d’aquests serveis.

Les instal·lacions i ocupació de les activitats de platja que se situaran en domini públic
són les que contempla el Pla d’usos de temporada i què seguidament es detallen:
PLATJA DE CUNIT PONENT
LOTS
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12

ACTIVITAT
Escola nàutica espigó1
Gandules C/ Banyeres
Gandules espigó 1
Gandules espigó 2
Gandules espigó 3
Lloguer embarcacions espigó1
Tendals C/ Banyeres
Tendals espigó 1
Tendals espigó 2
Tendals espigó 3
Parc Infantil Espigó 1
Parc Infantil Espigó 2

CODI
EN1
GA1
GA2
GA3
GA4
LV1
TN1
TN2
TN3
TN4
ZC1
ZC2

SUPERFÍCIE
300 m2
20 m2
20 m2
20 m2
20 m2
60 m2
50 m2
50 m2
50 m2
50 m2
400 m2
300 m2

IMPORT
400 €
200 €
200 €
200 €
200 €
250 €
200 €
200 €
200 €
200 €
800 €
700 €
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4.- Prestacions

PLATJA DE CUNIT LLEVANT
ESPIGÓ
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21
Lot 22
Lot 23

ACTIVITAT
Escola nàutica espigó 6
Gandules espigó 4
Gandules espigó 6
Gandules espigó 7
Lloguer embarcacions espigó 4
Lloguer embarcacions espigó 6
Tendals espigó 4
Tendals espigó 6
Tendals gandules 7
Jocs infantils espigó 6
Parc aquàtic espigó 4

CODI
EN2
GA5
GA6
GA7
LV2
LV3
TN5
TN6
TN7
ZC3
PA1

SUPERFÍCIE
300 m2
20 m2
20 m2
20 m2
60 m2
60 m2
50 m2
50 m2
50 m2
200 m2
630 m2

IMPORT
400 €
200 €
200 €
200 €
250 €
250 €
200 €
200 €
200 €
600 €
1.200 €

a) Gran part de les activitats de platja queden habitualment desertes i procedeix la
seva renúncia, ja que no s’han licitat en els darrers anys. En aquest cas, es determina
que procedeix posar el mateix preu mínim que en els anys anteriors per facilitar que
es pugui arribar a adjudicar. És el cas de les gandules, els tendals, les escoles
nàutiques i el lloguer d’embarcacions, en el que no es pot posar un import superior ja
que el cànon d’ocupació de costes per aquestes instal·lacions és molt baix.
b) En el cas de les activitats que s’han adjudicat en els darrers anys, s’han tingut en
compte les quantitats de les adjudicacions de les tres últimes temporades, resultant el
mateix import en base en la licitació de 2019. S’ha tingut en compte l’import del cànon
de costes, pel que es determina que l’import base de la licitació no ha de superior al
de l’organisme competent i titular del domini públic marítim-terrestre.
5.- Durada del contracte
El període de les autoritzacions per les de temporades de bany de 2020 i 2021 serà de
3 mesos per cada anualitat, compresos entre els dies 15 de juny i 15 de setembre, per
a totes les instal·lacions, independentment dels dies reals d’ocupació i de la superfície
total autoritzada.
6.- Pròrroga
Aquest contracte no serà objecte de pròrrogues.
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Així pel càlcul de l’import mínim s’han tingut en compte els imports ofertats en les
darreres tres edicions, en base a dos factors importants:
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Independentment del preu de licitació fixat per l’Ajuntament, els adjudicataris hauran
de liquidar el corresponent cànon d’ocupació del domini públic marítim-terrestre
davant de l’organisme competent, que és el Servei Provincial de Costes de Tarragona
del Ministerio de Transición Ecológica.
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El preu mínim de licitació s’ha computat d’acord el tipus d’instal·lació, magnitud,
costos directes i indirectes que pot tenir, grau de concurrència en funció de la zona i
sobretot pel tipus d’activitat.

7.- Modificació del contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
8.- Criteris de valoració
8.1 Criteris d’aplicació automàtica (fins a 70 punts)
Millora del pressupost de licitació:
Preu de licitació. Millora del cànon establert per l’ocupació, fixat en el punt 4 del
present informe, d’acord amb el següent procediment:

Memòria o projecte de l’activitat a desenvolupar
Es valorarà la proposició presentada corresponent a la memòria o projecte de l’activitat
a desenvolupar. Es valoraran els elements instal·lats, l’horari proposat, l’activitat a
desenvolupar, el públic objectiu i l’atractiu que pugui tenir per desenvolupar el turisme
a Cunit.
a) Tipus d’activitat i característiques de la instal•lació per a la prestació del servei
amb descripció física del model (materials...) i document fotogràfic del mateix.
(Màxim 10 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. També s’inclou en aquest apartat la
valoració del disseny.
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 5 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 5 punts).
d) Pla d'explotació, indicant els períodes, dies i horaris d'obertura, pla de
manteniment i conservació de la instal•lació, tot el detall de funcionament de la
instal·lació mesures de seguretat, homologacions de les instal·lacions i la resta
d’aspectes i documentació rellevant de la instal·lació. (Màxim 5 punts).
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8.2 Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 30 punts)
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La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent formula:
P= (Màx. puntuació / Millor oferta ) x Oferta a valorar
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L’empresa que presentin la millor proposta econòmica rebrà la màxima puntuació.

e) Especialització i originalitat de l’activitat: Es valorarà l’especialització, i la
singularitat de l’activitat, en base a la proposta presentada. (Màxim 5 punts).

9. Mesures ambientals que han de donar compliment l’adjudicatari de la instal·lació:
1. Utilització dels contenidors de recollida selectiva de la platja en cas de generar
residus.
2. Utilització per part dels seus usuaris dels WC públics situats a la platja.
3. No s’autoritza la utilització d’equips de so a la platja, per a les instal·lacions
regulades en aquest procés de licitació.
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El tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges
Josep Miró Illa
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Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.

