999/2019

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 de justificació de la contractació de la instal·lació
de guingueta i terrassa d’acord amb el pla d’usos i serveis de temporada pel període
2017-2021, per les temporades de bany dels anys 2019, 2020 i 2021.
1.- Justificació de la necessitat

Atesa la renúncia presentada pel titular de la guingueta amb codi GU-5 situada a
l’espigó 6 de la platja de Cunit Llevant, restant tres anys de vigència de l’explotació,
procedeix tramitar per procediment d’urgència la contractació de la instal·lació,
ocupació i explotació de l’activitat de guingueta i terrassa, amb una ocupació de 20 m 2
de guingueta i 100 m2 de terrassa sobre tarimes de fusta.
Atès que es tracta d’uns treballs que requereixen personal especialitzat per la
instal·lació, manteniment i explotació del servei, és necessari que aquests treballs els
realitzi personal extern i especialitzat, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans
suficients per realitzar aquests treballs.
2.- Objecte
És objecte del concurs la contractació de la instal·lació, ocupació i explotació de
guingueta i la conseqüent terrassa associada, amb codi GU-5, que se situarà en
l’espigó 6 de la platja de Cunit Llevant, per un termini de 3 anys i sempre en
compliment del pla d’usos i serveis de temporada de bany pel període 2017-2021.
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Atesa adjudicació l’any 2018 de la instal·lació i ocupació de les guinguetes de platja
per un període de quatre anys, de 2018 a 2021 en base al Pla d’Usos i serveis de
temporada pel període 2017-2021.
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3.- Divisió en lots
Aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots atès que l’objecte de la
prestació és de naturalesa unitària i no és susceptible de divisions.
4.- Prestacions
Instal·lació, manteniment i explotació de la guingueta situada a l’espigó 6 de la Platja
de Cunit Llevant, amb codi GU-5.
5.- Durada del contracte
La vigència del contracte s’atorgarà per tres anys, durant les temporades estivals dels
anys 2019, 2020 i 2021. Malgrat que el caràcter general de l’ocupació fixada en el Pla
d’Usos es de 15 de maig a 15 de setembre, aquest pot ser variat anualment en la
tramitació de l’ocupació de cada temporada. Així per la tramitació de l’ocupació de
2019 l’Ajuntament ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya que l’ocupació per la temporada de bany de 2019 sigui de 15
d’abril a 15 de setembre, a l’espera de la corresponent autorització definitiva.
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No obstant això atès, que la data de renúncia es va presentar durant el mes de gener, i
d’acord amb la tramitació del procediment de la present licitació, aquesta no podrà
estar adjudicada abans del 15 d’abril, pel que per aquesta temporada de bany de
2019, la guingueta GU-5 tindrà una ocupació de 4 mesos, del 15 de maig al 15 de
setembre. Per les temporades restants el període d’ocupació serà el mateix per a
totes les instal·lacions i serà que el que es determini en la sol·licitud d’ocupació de
temporada.
Cal tenir en compte que el Servei de Costes computarà a nivell de cànon tot el període
complet, encara que el titular per voluntat pròpia l’instal·li per un període de temps i
superfície inferior a la determinada al pla d’Usos.
6.- Pròrroga
Aquest contracte no serà objecte de pròrrogues.

No es preveuen modificacions de contracte.

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, d’acord amb el següent
procediment:
Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el cànon establert en el
present plec.
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8.- Criteris de valoració
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7.- Modificació del contracte

La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent formula:
P= (Màx. puntuació / Millor oferta ) x Oferta a valorar
8.2 Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 30 punts)
Memòria o projecte de l’activitat a desenvolupar
Es valorarà la proposició presentada corresponent a la memòria o projecte de l'activitat
a desenvolupar. Fins a 30 punts. 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.
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)
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Les empreses que presentin la millor proposta econòmica se’ls atorgarà la màxima
puntuació.

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 l’estètica exterior de la guingueta, on figuraran elements
representatius del municipi (imatges, il·lustracions, etc) i com queda integrada al
paisatge circumdant. Es presentarà fotomuntatge amb imatge de la guingueta
en servei i tancada. S’aportarà memòria, d’una pàgina en format A4, amb
descripció de materials, colors i acabats utilitzats, així com arguments que
ajudin a entendre la solució proposada. (Màxim 3 punts).

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 de 4 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).
9. Mesures ambientals que han de donar compliment l’adjudicatari de la instal·lació:
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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).
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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).

2 Recollida de les aigües residuals de la guingueta en un dipòsit que haurà de buidar
periòdicament i gestionar-lo adequadament. En caps cas es podran abocar les aigües
residuals a la platja ni a les reixes de pluvials del passeig marítim que desaigüen a la
platja.
3 Donar compliment a la normativa acústica corresponent al Decret 176/2009 pel qual
s’aprova el reglament que desplega la llei 16/2002 de contaminació acústica i en
modifica els annexes i els mapes de capacitat acústica i a l’ordenança municipal.
4 Donar compliment a la prohibició establerta en les condicions tècniques que l’activitat
només podrà exercir l’activitat de veda de begudes, gelats, entrepans i similars i en
cap cas pot actuar com a bar musical, pel que només s’autoritza música instrumental
amb un equip a situar dins de la guingueta on ha de tenir els altaveus, amb una
potència màxima de 100W, ja que a les terrasses està prohibida la presència
d’altaveus.
Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.
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1 Gestió separativa i selectiva dels residus en origen, diferenciant la fracció orgànica,
els envasos, el paper-cartró, els envasos de vidre i la fracció resta, que haurà de
dipositar en cadascun dels contenidors que se situen en les àrees d’aportació.

