AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
ANUNCI PER LA LICITACIÓ DE CONTRACTES
Per Decret de l’Alcalde número 2021-0879 de data 13 d’abril de 2021, s’efectua convocatòria de la
licitació, per concurs públic, per l’atorgament a tercers de concessions administratives, per
l’explotació comercial a les platges de Mont-roig del Camp, per les temporades 2021-2028.
1. Entitat Adjudicadora:
1.a. Organisme: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
1.b. Número d’identificació: 4309230008.
1.c. Dependència que tramita l’expedient: Contractació
1.d. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
1.e. Número d’expedient: 10537/2020
2. Obtenció de la documentació i informació:
2.a. Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
2.b. Domicili: Ctra. de Colldejou, s/n
2.c. Localitat i codi postal: Mont-roig del Camp 43300.
2.d. Codi NUTS: ES514
2.e. Telèfon: 977837005.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores
2.f. Correu electrònic: contractacio@mont-roig.com.
2.g. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/perfil-del-contractant/

4. Tramitació i procediment i forma d’adjudicació.
4.a. Tramitació: Ordinària
4.b. Procediment: Concurs públic
4.c. S’aplica un acord Marc: No
4.d. S’aplica una subhasta electrònica: No
4.e. Contracte reservat: No
 Criteris d’adjudicació de les Guinguetes (números d’ordre 2 (GU-2), 3 (GU-3 i GA-3), 9 (GU-9 i
GA-9), 10 (GU-10 i GA-10), 11 (GU-11 i GA-11), 12 (GU-12 i GA-12), 14 (GU-14 i GA-14), 15
(GU-15 i GA-15), 17 (GU-17 i GA-17) i 18 (GU-18 i GA-18)).
Les propostes presentades a concurs es valoraran fins a un màxim de 90 punts.
Criteris d’adjudicació
Puntuació màxima
1. Oferta econòmica .....................................................................................fins a 50 punts
2. Millores....................................................................................................... fins a 20 punts
2.1. Es valorarà que l’element de guingueta i la terrassa estiguin formades per una
coberta plana amb una pendent inferior al 4% .........................7 punts
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3. Objecte del contracte:
3.a. Tipus: patrimonial
3.b. Descripció de l’objecte: És objecte d’aquest contracte l’atorgament a tercers de 16
concessions municipals per a l’explotació comercial, a les platges i mar territorial del terme
municipal de Montroig del Camp per a les temporades 2021-2028.
3.c. Admissió de pròrroga: Si
3.d. Divisió en lots i número de lots: Si, és liciten 16 instal·lacions de platja
3.e. Codi NUTS del lloc d'execució: platges i mar del terme municipal Mont-roig del Camp ES514
(veure plànols)
3.f. Codi CPV: 92332000 servei de platges

2.2. La instal·lació haurà de disposar obligatòriament d’un lavabo d’ús lliure i
gratuït. Es valorarà que aquest sigui adaptat a PMR (persones amb mobilitat
reduïda ............................................................................................................. 7 punts
2.3. Es valorarà que la instal·lació disposi d’un segon lavabo d’ús lliure i gratuït..............6
punts
3. Millor projecte tècnic.................................................................................fins a 20 punts
3.1. Disseny, valorant-se l’atractiu de la instal·lació i la seva millor integració a la
platja, tenint en compte les formes, colors, distribució i dimensions de la
guingueta proposada dins els límits màxims que marca el pla d’usos.................fins a
10 punts
3.2. Indicació de les mesures de gestió mediambiental que el concessionari
aplicarà en executar l’explotació de l’establiment, addicionals a les
obligatòries en funció de l’activitat de què es tracti.................................fins a 5 punts
3.3. Metodologia del servei que s’oferirà, incloent personal que s’hi adscriurà i la
proposta de neteja i manteniment de les instal·lacions...........................fins a 5 punts
 Criteris d’adjudicació de les Activitats nàutiques (números d’ordre 1 (LV-1 i GA-1), 4 (LV-4), 6
(LV-6), 7 (LV-7), 8 (GU-8, LV-8 i GA-8), i 16 (LV-16, LM-16 i GA-16))
Les propostes presentades a concurs es valoraran fins a un màxim de 100 punts.
Criteris d’adjudicació
Puntuació màxima
4. Oferta econòmica .....................................................................................fins a 60 punts
5. Major número de competicions esportives.............................................fins a 20 punts
6. Millor programa d’activitats nàutiques ...................................................fins a 20 punts
5. Pressupost de licitació
En l’Annex l dels plecs hi figura una relació dels serveis de temporada amb el cànon base que
pertoca a cadascuna.
IVA suportat: 21%.
6. Garanties: Provisional: 1.120,00 euros

Definitiva: 5% del cànon ofertat total (els 8 anys)

8. Condicions especials d’execució: no es preveuen
9. Admissió de variants: No
10. Presentació d’ofertes:
10.a. Data límit de presentació: Fins a les 14:00:00 hores del dia en que es compleixi el còmput del
termini de 15 dies naturals des del dia següent al que aparegui la publicació de l'anunci de licitació
en el perfil de contractant. Si l’últim dia és dissabte, diumenge o festiu, s’ajornarà al següent dia
hàbil.
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporànies.
10.b. Documentació a presentar: sobre A (Documentació administrativa + Documentació tècnica
obligatòria (Annex II) i declaració responsable (Annex III)), sobre B (Documentació dels criteris que
depenen d'un judici de valor (memòria tècnica Annex IV)) i sobre C (Proposició econòmica i
documentació dels criteris avaluables de forma automàtica (Annex V)).
10.c. Llengües en les que s'han de redactar les ofertes: Català o castellà.
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7. Requisits específics del contractista:
7.a. Classificació: no procedeix
7.b. Solvència: no procedeix

10.d. Presentació electrònica de la documentació.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=30730476
11. Obertura de les ofertes
11.a. Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp
11.b. Domicili: Carretera de Colldejou s/n
11.c. Localitat i codi postal: 43300 Mont-roig del Camp
11.d. Data i hora: serà comunicada pel departament de contractació.
11.e. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és de
caràcter intern.
12. Recurs
12.a. No cap recurs especial. L’òrgan competent per resoldre els recursos ordinaris que es
presentin (recurs de reposició) és la Junta de Govern Local.
12.b. Termini per presentar recurs: 1 mes
13. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No
Fran Morancho López
L’alcalde
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Document signat electrònicament al marge.

