INFORME TÈCNIC

El Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de gener de 2017, va aprovar el pla de
distribució d’usos i serveis a les platges 2017-2021.

.../... 3.2.2 Solvència tècnica i professional
S'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats anàlegs
a l'objecte del contracte en els últims cinc anys (guingueta, activitats de restauració i
hosteleria, activitats de bars, bars-restaurants, restaurants, cafeteries i similars).
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.
La manca d'acreditació tant de la solvència econòmica financera com tècnica i
professional en la forma determinada amb anterioritat, comporta
automàticament l'exclusió del procediment de licitació de l'empresa
licitadora .../...
D’acord amb el punt 3.7 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 30 punts.
Els apartats a valorar seran els següents:
1. Model de la instal•lació per a la prestació del servei amb descripció física del
model (materials...) i document fotogràfic del mateix. (Màxim 10 punts)
1.a) Es valoraran les característiques constructives i especificacions dels
materials constructius de la guingueta, donant una major puntuació als
materials que tinguin un menor manteniment i una major durabilitat.
S’aportarà memòria de les característiques constructives de la guingueta
per justificar la qualitat, durabilitat i manteniment dels materials. ( Màxim
7 punts).
1.b) Es valorarà un fotomuntatge de l’estètica exterior de la guingueta, on
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Per Junta de Govern Local de data 20 de març de 2018 s’aprova la modificació al Plec
de clàusules administratives particulars i l’informe de justificació emès per l’enginyera
tècnica municipal que han de regir el contracte administratiu especial per a l’explotació
indirecta dels serveis de guingueta-bar en les platges del terme municipal de Cunit per
a les temporades 2018, 2019, 2020 i 2021 al punt 3.2.2 en el contingut següent:

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

Per Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 es va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el
contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta dels serveis de
guingueta-bar en les platges del terme municipal de Cunit per a les temporades 2018,
2019, 2020 i 2021.

INFORMES AAA

Anna Aviñó Algarte (1 de 1)
Enginyera Tècnica
Data Signatura: 23/04/2018
HASH: c1dfff093381ffaa02f2416a6169721c

Núm. d’expedient: 1016/2018.

figuraran elements representatius del municipi (imatges, il·lustracions, etc) i
com queda integrada al paisatge circumdant. En fotomuntatge es podrà
veure la guingueta en servei (oberta) i tancada. S’aportarà una memòria,
extensió màxima 1 pàgina A4, amb descripció de materials, colors i
acabats utilitzats, així com arguments que ajudin a entendre la solució
proposada en quan a identitat e imatge. (Màxim 3 punts).
2. 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).

5. 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 10 punts).
També s’inclourà al sobre B els preus a aplicar.
FETS
Els següents licitadors han presentat sol·licitud per a l’explotació indirecta dels serveis
de guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit:

INFORMES AAA

4. 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 4
punts).

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

3. 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).

1. XENULUA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03/
GU04/ GU05/ GU06

3. MAYRA ALEJANDRA PRIETO GARCÍA presenta proposta per a les guinguetes
GU01 i GU06.
4. NEW STAR AMBROSIANA, SRL presenta proposta per a la guingueta GU01.
5. JOAN SOLÉ COBA presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/
GU03/ GU04.
6. KAMCHATKA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03.
7. NESTOR VARRONE CANCIO presenta proposta per a la guingueta GU05.
8. ANTONIO SANTOMAURO presenta proposta per a les guinguetes GU01/
GU03/ GU04/GU05.
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2. JOSÉ ANTONIO MONTES ALBA presenta proposta per a les guinguetes
GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05/ GU06

9. IRAIDA AGUILERA GALINDO presenta proposta per a la guingueta GU04 .
10. LUISA SADA LOPEZ presenta proposta per a la guingueta GU06 .
11. FRANCISCO MIGUEL PÉREZ ALMAGRO presenta proposta per a la
guingueta GU02.
12. CUNIT HABANA, SL presenta proposta per a les guinguetes GU03/ GU04/
GU05.
13. JERONIMO BERNABEU CONWAY presenta proposta per a les guinguetes
GU01/ GU02/ GU03/GU04/GU06.
CONCLUSIONS

GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05/ GU06
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta
durabilitat, justificant el compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6
punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e
i imatge . (1,5 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, indiquen que contractaran a 3
persones, de l’atur, a mitja jornada o complerta segons la demanda, així com
un reforç pels caps de setmana. (2 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària (els botellers i congelador) serà
categoria A, eficient energèticament. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, tan sols fa referència a la sostenibilitat
ambiental dels materials de construcció de la pròpia guingueta. (1punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de juny al 15 de setembre, amb
possibilitat d’obrir tots els dies de la setmana o només els caps de setmana, en
funció del període, amb horari de 10 del matí a 2:30 de la matinada,
excedint-se en aquest cas 30 minuts de l’horari d’obertura segons el PCAP.
Aporten un pla de manteniment amb periodicitat de les actuacions de neteja i
conservació de la guingueta, i amb incorporació d’un sistema d’alarma amb
càmeres de seguretat quan la guingueta romangui tancada. (7 punts)
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Les propostes presentades per a les 6 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.

INFORMES AAA

PROPOSTA 1.- XENULUA, SL presenta proposta per a totes les Guinguetes.

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

Revisades les memòries presentades i d’acord amb els criteris subjectes a un judici de
valor, les valoracions obtingudes pels licitadors són les següents:

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita XENULUA, SL és de
19,5 punts
PROPOSTA 2.- JOSÉ ANTONIO MONTES ALBA presenta proposta per a totes les
Guinguetes.
Les propostes presentades per a les 5 guinguetes de l’espigó 1 al 6, contenen la
mateixa documentació, per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les
propostes per igual.
A l’oferta presentada per a l’espigó 7 GU06, la documentació que hi ha a l’interior és
únicament l´índex del contingut i no ha estat incorporada la proposta tècnica, les
fotografies i plànols de la guingueta, per tant es farà una valoració individual per
aquest espigó.

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
aporta unes fotografies identificades com a detalls interiors, sense cap proposta
en quant a identitat e i imatge . (0,5 punts)
2. En quant als mitjans personals segons la seva proposta, indica que
contractaran a 2 persones, de l’atur, sense especificar jornada ni temporalitat.
(1 punts)
3. Enumera l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària (3 botellers, 2 congeladors, 1
planxa i 1 granissadora) serà categoria A++, eficient energèticament. (2 punts)

INFORMES AAA

1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta
durabilitat, justificant el compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6
punts)

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05

5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari
d’11 del matí a 1:30 de la matinada, complint amb el determinat al PCAP. (3
punts)
Total puntuació per a les guinguetes GU01/ GU02/ GU03/ GU04/ GU05 a les que licita
JOSE ANTONIO MONTES ALBA, SL es de 12,5 punts.
GU06
1. a) Les característiques constructives i especificacions dels materials de la
guingueta, no es pot valorar per falta de documentació aportada. (0 punts)
b)En quant al fotomuntatge de la guingueta i la descripció estètica, tampoc es
pot valorar per no aportar documentació al respecte . (0 punts)
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4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, no fa cap referència a la proposta
presentada. (0 punts)

2. En quant als mitjans personals segons la seva proposta, indica que
contractaran a 2 persones, de l’atur, sense especificar jornada ni temporalitat.
(1 punts)
3. Enumera l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària (3 botellers, 2 congeladors, 1
planxa i 1 granissadora) serà categoria A++, eficient energèticament. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, no fa cap referència a la proposta
presentada. (0 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari
d’11 del matí a 1:30 de la matinada, complint amb el determinat al PCAP. (3
punts)

Les propostes presentades per a les 2 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
1. a) Segons projecte presentat i signat electrònicament per tècnic competent, les
característiques constructives i especificacions dels materials de la guingueta,
justifiquen alta durabilitat i baix manteniment amb major durabilitat. (7 punts)
a) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
incorpora la proposta de 2 vinils a la part posterior amb motius de les festes
majors de Cunit, a la part frontal vinil representatiu de les platges de Cunit i als
laterals vinil de dues palmeres amb l’escut municipal i un para.sol. A totes les
opcions proposades i d’acord amb el fotomuntatge aportat especifica els colors
que s’utilitzaran a cada part de la guingueta. (3 punts)

INFORMES AAA

PROPOSTA 3.- MAYRA ALEJANDRA PRIETO GARCÍA presenta proposta per a la
Guingueta GU01 i GU06.

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

Total puntuació per a la guingueta GU06 de JOSE ANTONIO MONTES ALBA 6 punts

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei, essent molt complert. Indicant que la maquinària
emprada tindrà menys d’un any de servei i l’eficiència de les màquines anirà de
la categoria A+ a A+++. (2,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, diu que disposarà de contenidors de
recollida selectiva, tan a l’interior com a l’exterior de la guingueta i un recollidor
d’oli. (1,5 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari
de 10:30 del matí a 2:30 de la matinada, complint amb l’establert al PCAP.
Aporten un pla de manteniment que inclou: control aigua potable, neteja i
desinfecció, plagues, temperatura dels equips, control de proveïdors i
traçabilitat. (7 punts)
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2. Mitjans personals indicats al projecte, indiquen que contractaran a 4 persones,
de l’atur. (2,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita MAYRA ALEJANDRA
PRIETO GARCÍA és de 23,5 punts
PROPOSTA 4.- NEW STAR AMBROSIANA, SRL presenta proposta per a la
Guingueta GU01.
1. a) Segons memòria presentada, les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, fa referència a que els materials
que configuren la pèrgola pertanyen a l’alumini, sense especificar els materials
de la pròpia guingueta. (2,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta, no s’aporta res i no es pot valorar.
(0 punts)

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, diu que disposarà de contenidors de
recollida selectiva, il·luminació led de baix consum, utilització d’envasos i
recipients i altres objectes amb criteris mediambientals, venda de productes
ecològics, i altres. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari
de 9 hores del matí al màxim permès, de forma que no compleix amb l’establert
en quant a l’horari d’obertura amb el PCAP, que determina les 10:30 hores.
Aporten un pla de manteniment de la pròpia guingueta. (5 punts)

INFORMES AAA

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei, aquest serà nou i l’eficiència de les màquines serà A+++.
(2,5 punts)

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

2. Mitjans personals indicats al projecte, proposen la contractació de 2 cuiners i 4
cambrers, provinents de l’atur. (3 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita NEW STAR
AMBROSIANA SRL és de 16 punts

Les propostes presentades per a les 4 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU01/ GU02/ GU03/ GU04
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta
durabilitat. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e
i imatge . (0,5 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 2 o
3 persones en situació d’atur. (1,5 punts)
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PROPOSTA 5- JOAN SOLÉ COBA presenta proposta per a 4 Guinguetes.

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà nova. (1,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que tindrà contenidors per a la
recollida selectiva. (1,5 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, amb horari
de 11 del matí a 2:00 de la matinada, complint amb el que determina el PCAP.
Aporten un pla de manteniment amb una periodicitat mínima diària de
supervisió. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita JOAN SOLÉ COBA
és de 15,5 punts

1. a) Segons proposta de pla de negoci presentada les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta incorpora
materials de llarga durabilitat, que mantindran conservada la construcció durant
anys. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i
tancada però sense proposta d’imatges ni il·lustracions. (2 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 6
persones de la borsa de treball de l‘Ajuntament. (3 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà nova amb eficiència
energètica A+++, i la il·luminació de la guingueta serà amb led’s per afavorir un
estalvi energètic i econòmic, a més s’elaborarà un projecte d’il·luminació i
incorporació d’espai verd . (3 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a
les taules amb material de fusta, bambú i cartró; tindrà contenidors per a la
recollida selectiva; entre d’altres. (2 punts)
5. El pla d’explotació proposat és únicament en relació a l’horari de 9:30 del matí
a 2:00 de la matinada, complint amb el que determina el PCAP. (3 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita KAMCHATKA, SL és
de 18,5 punts

INFORMES AAA

GU01/ GU02/ GU03
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Les propostes presentades per a les 3 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

PROPOSTA 6- KAMCHATKA, SL presenta proposta per a 3 Guinguetes.

PROPOSTA 7 NESTOR VARRONE CANCIO presenta proposta per a 1 Guingueta
GU05.
1. a) Segons projecte integral presentat, les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta seran de fusta amb matèria
prima ecològica, per una construcció sostenible i resistent. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i
tancada. (1,5 punts)

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a
les taules reciclable; tindrà contenidors per a la recollida selectiva; kit solar que
permetrà rendiment energètic net i sostenible. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, en l’horari de
9:00 del matí a 2:30 de la matinada, excedint-se del que determina el PCAP en
una hora trenta minuts en l’horari d’obertura. Com a pla de manteniment aporta
la utilització d’una Karcher. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita NESTOR VARRONE
és de 18,5 punts

INFORMES AAA

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà eficient energèticament i la
il·luminació de la guingueta serà amb led’s per afavorir un estalvi energètic i
econòmic (2 punts)

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar
3persones de la borsa de treball de l‘Ajuntament. (1,5 punts)

PROPOSTA 8 ANTONIO SANTOMAURO presenta proposta per a 4 Guinguetes.

GU01/ GU03/ GU04/GU05
1. a) Segons projecte integral presentat, les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta seran de fusta amb matèria
prima ecològica, per una construcció sostenible i resistent. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec, aportant imatges de la guingueta oberta i
tancada. (1,5 punts)
2. Els mitjans personals indicats a la proposta, són la possibilitat de contractar 3
persones de l’atur. (1,5 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà eficient energèticament i la
il·luminació de la guingueta serà amb led’s per afavorir un estalvi energètic i
econòmic (2 punts)

Codi Validació: 4M4YPSESF2MPW7J27NYXJSC37 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

Les propostes presentades per a les 4 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.

4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, indica que utilitzarà estris per atendre a
les taules reciclable; tindrà contenidors per a la recollida selectiva; kit solar que
permetrà rendiment energètic net i sostenible. (3 punts)
5. El pla d’explotació proposat és del 15 de maig al 15 de setembre, en l’horari de
9:00 del matí a 2:30 de la matinada, excedint-se del que determina el PCAP en
una hora trenta minuts en l’horari d’obertura. Com a pla de manteniment indica
la neteja diària corresponent. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita ANTONIO
SANTOMAURO és de 18,5 punts

2. 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)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària (els botellers i congelador) serà
nova. (1,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s
i envasos d’un sol ús, pel que fa a la utilització de contenidors de reciclatge diu
que farà ús dels instal·lats a la platja. (1,5 punts)
5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita IRAIDA AGUILERA
GALINDO és de 16 punts
PROPOSTA 10 LUISA SADA LOPEZ presenta proposta per a la Guingueta GU06 .
1. a) En la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc
manteniment i alta durabilitat. (5,5 punts)
b) Aporta fotomuntatge de la guingueta i la descripció estètica. (1 punts)

Codi Validació: 4M4YPSESF2MPW7J27NYXJSC37 | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e
i imatge . (1,5 punts)

INFORMES AAA

1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta
durabilitat, justificant el compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6
punts)

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

PROPOSTA 9 IRAIDA AGUILERA GALINDO presenta proposta per a la Guingueta
GU04 .

2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es
contractarà a dues persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de
l’Ajuntament. En funció de la demanda es podrà contractar personal extra caps
de setmana o activitats puntuals. (2 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de baix consum i
il·luminació amb led’s. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s
i envasos reciclables, i utilització de contenidors de reciclatge i la instal·lació
d’un carregador solar per als dispositius mòbils. (2 punts)

PROPOSTA 11 FRANCISCO MIGUEL PÉREZ ALMAGRO presenta proposta per a
la Guingueta GU02 .
1. a) Segons la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc
manteniment i alta durabilitat. Compleix amb normativa UNE-EN-438-7:2005. (6
punts)
b) Aporta fotomuntatge de la guingueta amb descripció estètica de la mateixa.
Inclou il·lustracions que fan referència a l’entorn marítim aconseguint una bona
estètica. (2,5 punts)

INFORMES AAA

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita LUISA SADA LOPEZ
és de 17,5 punts

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària, i aporta un
calendari de principals tasques de manteniment diàries. (5 punts)

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de nova adquisició i de
baix consum energètic i il·luminació amb led’s. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització i envasos
reciclables per a begudes per emportar, i utilització de contenidors de reciclatge
més propers a la guingueta, no són propis. (1,5 punts)
5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)
Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita FCO MIGUEL PÉREZ
ALMAGRO és de 18,5 punts
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2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es
contractarà amb preferència a la borsa de treball de l’Ajuntament, i en funció de
la demanda. No especificant el número de persones. (1,5 punts)

PROPOSTA 12 CUNIT HABANA, SL presenta proposta per a 3 Guinguetes.
Les propostes presentades per a les 3 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual.
GU03/ GU04/ GU05
1. a) Segons proposta presentada les característiques constructives i
especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc manteniment i alta
durabilitat, justificant el compliment de la norma UNE-EN 438-ISO 4586. (6
punts)

3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei i models de baix consum energètic. (1,5 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s
i envasos d’un sol ús, pel que fa a la utilització de contenidors de reciclatge farà
Els instal·lats a la platja. (1,5 punts)
5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. (5 punts)

INFORMES AAA

2. 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)

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec però sense cap proposta en quant a identitat e
i imatge . (1,5 punts)

Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita CUNIT HABANA, SL
és de 16 punts

Les propostes presentades per a les 5 guinguetes contenen la mateixa documentació,
per tant es farà una única valoració que s’aplicarà a totes les propostes per igual. La
única diferència, que no farà variar la puntuació total, és el fotomuntatge, que hi ha dos
tipus diferents de fotografies.
GU01/ GU02/ GU03/GU04/GU06
1. a) En la documentació presentada s’aporta projecte de les característiques
constructives i especificacions dels materials de la guingueta, tenen poc
manteniment i alta durabilitat. (5,5 punts)
b) En quant al fotomuntatge de la guingueta aportat i la descripció estètica,
s’ajusta al que determina el plec amb propostes en quant a identitat e i imatge.
Incorpora il·lustracions a les dues opcions de guingueta, amb motius estivals i
bona estètica en general. (2,5 punts)
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PROPOSTA 13 JERONIMO BERNABEU CONWAY presenta proposta per a 5
Guinguetes.

2. En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que es
contractarà a dues persones aturades i amb preferència a la borsa de treball de
l’Ajuntament. En funció de la demanda es podrà contractar personal extra caps
de setmana o activitats puntuals. (2,5 punts)
3. Es descriu l’utillatge que formarà part de l’interior de la guingueta, que serà el
propi d’aquest servei. Indica que la maquinària serà de baix consum i
il·luminació amb led’s. (2 punts)
4. Pel que fa a la gestió medi ambiental, fa referència a la utilització de llums led’s
i envasos reciclables, i utilització de contenidors de reciclatge i la instal·lació
d’un carregador solar per als dispositius mòbils. (2 punts)

Interessat

XENULUA,
SL
JOSÉ
ANTONIO
MONTES
ALBA

Caract.
constructives i
esp. materials
(7 punts)

Mitjans
Fotomuntatge personals Utillatge
(3 punts)
(3 punts) (3 punts)

Gestió
econ. i
medi
ambiental
(4 punts)

Pla
explotació
(10 punts)

Total
puntuació

6

1,5

2

2

1

7

19,5

6

0,5

1

2

0

3

12,5

JOSÉ
ANTONIO
MONTES
ALBA GU06

0

0

1

2

0

3

6

MAYRA
ALEJANDR
A PRIETO
GARCÍA

7

3

2,5

2,5

1,5

7

23,5

2,5

0

3

2,5

3

5

16

5,5

0,5

1,5

1,5

1,5

5

15,5

KAMCHATK
A, SL

5,5

2

3

3

2

3

18,5

NESTOR
VARRONE
CANCIO

5,5

1,5

1,5

2

3

5

18,5

ANTONIO
SANTOMA
URO

5,5

1,5

1,5

2

3

5

18,5

NEW STAR
AMBROSIA
NA, SRL
JOAN
SOLÉ
COBA

INFORMES AAA

Per tant, les puntuacions totals obtingudes són:
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Total puntuació per a cada una de les guinguetes a les que licita JERONIMO
BERNABEU CONWAY és de 20,5 punts

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

5. El pla d’explotació proposat és tota la setmana amb horari estipulat al PCAP.
Manifesten que el manteniment de la guingueta serà diària. Disposarà d‘una
alarma per a la seguretat de la guingueta. (6 punts)

IRAIDA
AGUILERA
GALINDO
LUISA
SADA
LOPEZ
FRANCISC
O MIGUEL
PÉREZ
ALMAGRO
CUNIT
HABANA,
SL
JERONIMO
BERNABEU
CONWAY

6

1,5

0,5

1,5

1,5

5

16

5,5

1

2

2

2

5

17,5

6

2,5

1,5

2

1,5

5

18,5

6

1,5

0,5

1,5

1,5

5

16

5,5

2,5

2,5

2

2

6

20,5
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INFORMES AAA

Anna Aviñó Algarte.

Número : 2018-0143 Data : 23/04/2018

Cunit a data de signatura electrònica.
L’enginyera tècnica municipal

