AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Expedient F0012021000095
Ref. X2021020057

Serveis i Medi Ambient

En relació a l’informe de necessitat emès el 27/5/2021 per iniciar la licitació de les
autoritzacions de l’ús privatiu de domini públic per a l’explotació de les guinguetes, a les
platges de Cambrils, qui subscriu emet el següent
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INFORME :
D’acord amb allò dictaminat en la Junta de Govern Local el 18/6/2021, es realitzen els
següents canvis en l’informe de necessitat emès el 27 de maig de 2021:
 En el punt 1.4 Solvència tècnica, s’incrementa l’experiència en el sector de la
restauració per acreditar-la, de manera que el redactat queda de la següent manera:
Haver assolit una experiència en el sector de la restauració, o en el desenvolupament
d’activitats relacionades amb l’objecte de l’autorització o similars, de com a mínim quatre
(4) anys, dins dels darrers deu (10) anys.


En el punt 1.13 Criteris de valoració, apartat “Criteris ponderats a judici de valor”,
Proposta gastronòmica i productes de proximitat, s’incrementa la puntuació dels
15 punts als 25 punts, distribuïts de la següent manera:
CONCEPTE

EXCEL·LENT

BONA

BÀSICA

INSUFICIENT

Idoneïtat de la proposta amb plats tradicionals i
originals, amb productes de temporada i amb
indicació de la procedència dels productes de
primera matèria.

12,5

6,5

4

0

12,5

6,5

4

0

(Es considera Bona: on els productes de Km0 tinguin
una procedència d’àmbit la província i CCAA)

Idoneïtat de la proposta alternativa per a les
intoleràncies i al·lèrgies, mantenint aquest Km0

-



Idoneïtat Excel·lent: La proposta feta pel licitador incorpora tots els aspectes demanats, amb una
correcta definició i desenvolupament del disseny.
Idoneïtat Bona: Proposta en la qual manquen alguns aspectes demanats i/o no estan ben
desenvolupats.
Idoneïtat Bàsica: Proposta en la que manquen més de dos dels aspectes demanats i per tant el
desenvolupament dissenyat és insuficient.
Idoneïtat Insuficient: La proposta no conté cap dels elements demanats

En el punt 1.13 Criteris de valoració, apartat “Criteris ponderats a judici de valor”,
Proposta d’interiorisme de la guingueta, es redueix la puntuació dels 25 punts als
15 punts, de manera que aquest criteri queda redactat de la següent manera:
o Proposta de senyalística i ambientació interior: fins a 5 punts
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Es valorarà l’estètica, l’originalitat, la creativitat, la imatge de marca, el grafisme i la
senyalística de l’establiment, la senyalització dels espais, la capacitat d’atracció de
l’atenció a la ciutadania i la capacitat informativa.
La proposta es presentarà un màxim de 2 DIN A3 a una cara, recollint plànols, imatges
virtuals i la documentació descriptiva que es consideri necessària per explicar la proposta.
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o Proposta de mobiliari: fins a 10 punts
Es valorarà el mobiliari proposta en base a criteris estètics i criteris de sostenibilitat
ambiental (plàstic reciclat, ecodisseny, fusta certificada PEFC, etc.).
Trobar una solució equilibrada funcionalment i econòmicament, buscant la qualitat de la
proposta i atenent al repte d’intervenir en un espai predefinit.
La proposta es presentarà un màxim de 2 DIN A3 a una cara, recollint plànols, imatges
virtuals i la documentació descriptiva que es consideri necessària per explicar la proposta.
La proposta d’interiorisme es valorarà segons els apartats següents:
CONCEPTE

EXCEL·LENT

BONA

BÀSICA

INSUFICIENT

Idoneïtat en valors estètics d’originalitat,
creativitat, imatge de marca, grafisme i
senyalística de l’establiment, senyalització dels
espais, capacitat d’atracció de l’atenció a la
ciutadania i capacitat informativa.

5

3

1

0

Idoneïtat en l’elecció del mobiliari, tenint en
compte l’equilibri compositiu entre l’espai, l’ús de
criteris ambientals en l’elecció del mateix, ús de la
gama cromàtica i el disseny del mobiliari que
resolgui de manera satisfactòria la seva relació
amb l’espai.

5

3

1

0

-

Idoneïtat Excel·lent: La proposta feta pel licitador incorpora tots els aspectes demanats, amb una
correcta definició i desenvolupament del disseny.

-

Idoneïtat Bona: Proposta en la que manquen alguns aspectes demanats i/o no estan ben
desenvolupats.

-

Idoneïtat Bàsica: Proposta en la que manquen més de dos dels aspectes demanats i per tant el
desenvolupament dissenyat és insuficient.

-

Idoneïtat Insuficient: La proposta no conté cap dels elements demanats o conté errors greus tècnics,
gramaticals, d’estil, etc., així com errors o deficiències en l’aplicació de la normativa gràfica municipal o
de les condicions d’accessibilitat esmentades

Aquest criteri, per les seves característiques, seran valorats per l’arquitecte redactor del
Projecte executiu d’obres per a les noves guinguetes a les platges de Cambrils.
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D’altra banda, s’ha detectat el següent error en el redactat del punt 1.13 Criteris de
valoració, apartat Millores del servei:
 Millores del servei: fins a 4 punts.
Disposar de zona WIFI a la guingueta per compte propi i sense cap c{rrec per a l’Administració,
oferint permanentment i gratuït aquest servei a la clientela del servei: 5 punts.
On diu 5 punts ha de dir 4 punts.

Cambrils, juny de 2021
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