Cunit, 15 de juny de 2017
A la Sala de l’Espai Associatiu de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.4 del Plec
de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte administratiu
especial per a l’explotació indirecta dels serveis de temporada a les platges del terme
municipal de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7
de març de 2017, es constitueix la Mesa de Contractació a les 12:40 hores, integrada
per la Sra. MONTSERRAT CARRERAS GARCIA, Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, com a Presidenta, pels Srs. PEDRO RUIZ MONJE, representant del Grup
municipal CIU, XAVIER SALVADÓ USACH, representant del Grup municipal
GUANYEM, ANTONIO MARTINEZ PASCUAL, representant del Grup Municipal ICV,
ANGEL GRAU RAMOS, representant Grup Municipal Socialista, JOSE PORTILLO
ROVIRA, representant del Grup municipal Ciutadans, JOSEP MIRÓ ILLA, Tècnic de
Medi Ambient, JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, MONICA LOPEZ
SANCHEZ, Tresorera municipal en representació de la intervenció municipal i la Sra.
EMMA NUÑEZ VIÑAS, Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la
Mesa de Contractació, que dona fe de l'acte.
El Tècnic de Medi Ambient explica als membres de la mesa de contractació el
contingut del seu informe de valoració de les propostes presentades per les empreses
licitadores en el sobre B, el qual es transcriu a continuació:
“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
guingueta-bar a les platges del terme municipal de Cunit per la temporada de bany de 2017;
INFORMA:
Atès procediment de contractació en el que va quedar deserta la guingueta amb codi GU04 a la
platja de Cunit - Llevant amb l’àmbit de l’espigó 4.
Atesa segona tramitació per la licitació del servei de guingueta bar, en la que es van presentar
2 propostes per a un espai ofertat, es procedeix a l’obertura del sobre B d’acord amb el plec de
condicions administratives i l’informe JMI_2017-0053, de prescripcions tècniques.
Les propostes presentades són les que seguidament es detallen:
Espigó
4 Estació
4 Estació

Codi instal·lació
GU04
GU04

Licitador
Iraida Aguilera Galindo
Maria Isabel Gómez Reche (XENULUA, SL.)

Atès informe 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.
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 3,7 del plec de clàusules administratives que fixa els criteris de valoració per a
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LA
GUINGUETA 4 A LES PLATGES DEL TERME MUNCIPAL DE CUNIT - SOBRE C -

l’adjudicació del contracte, de la documentació inclosa en els sobres B, fins a un màxim de 40
punts, desglossats en 5 apartats en que es valoren els següents conceptes i la puntuació
màxima per cadascun i que es detalla a continuació:
Criteri valorable
Puntuació màxima
Model de la instal·lació
10 punts
Mitjans personals
6 punts
Mitjans per garantir la qualitat de servei
8 punts
Pla d’explotació
6 punts
Compromisos explotacions
10 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.
Les puntuacions atorgades per cada aspecte son les que seguidament es detallen:
Codi

Licitador

GU4
GU4

Iraida Aguilera
XENULUA SL

Instal·lació

Personal

Qualitat

Pla

Millores

TOTAL

6
9

5
5

6
7

2
3

3
1

22
25

Així d’acord amb els criteris de valoració i la documentació aportada la puntuació total
corresponent als criteris subjectes a judici de valor, és la que es detalla:
Espigó
4 Estació
6 Estació

Codi instal·lació
GU4
GU4

Licitador
Iraida Aquilera
XENULUA, SL.

Valoració sobre B
22
25

”

A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.4 del Plec de Clàusules
Administratives particulars, la Presidenta ordena l’obertura dels sobres C presentats
per les empreses licitadores, certificant la Secretaria la relació de documents que
contenen:
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a IRAIDA AGUILERA GALINDO, qui aporta la
següent documentació:

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a XENULUA, SL, qui aporta la següent
documentació:
1.- Oferta econòmica........................................................... SI (1.950,00 € més IVA)
Seguidament els membres de la mesa de contractació procedeixen a valorar les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores d’acord amb els criteris
objecte de valoració per a l’adjudicació del contracte establerts a la clàusula 3.7 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix la contractació, amb el
següent resultat:
1.- IRAIDA AGUILERA GALINDO ................................... 29 punts
2.- XENULUA, SL .................................................... 60 punts
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1.- Oferta econòmica ........................................................... SI (1.250,00 € més IVA)

Per tant, la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent:
1.- IRAIDA AGUILERA GALINDO



Criteris subjectes a judici de valor ......................... 22 punts
Criteris d’aplicació automàtica .............................. 29 punts
o Total
51PUNTS

2.- XENULUA, SL



Criteris subjectes a judici de valor ......................... 25 punts
Criteris d’aplicació automàtica .............................. 60 punts
o Total
85 PUNTS

En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden proposar a l’òrgan
de contractació l’adjudicació del contracte per a l’explotació indirecta de la guingueta 4
a les platges del terme municipal de Cunit d’acord amb el següent ordre de
classificació:
1.- XENULUA, SL ......................................... 85 PUNTS
2.- IRAIDA AGUILERA GALINDO ................ 51PUNTS
Seguidament i essent les 12 hores 50 minuts, la Presidenta dona per acabada la
reunió.
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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.

