DECRET DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23 de maig de 2017, va
declarar la urgència de la tramitació del procediment per a l’adjudicació de l’explotació
indirecta de la guingueta GU-04 i iniciar el procediment obert per a l’adjudicació del
mateix.
Segon.- En el termini de 8 dies establert per a la presentació de les propostes es van
presentar les següents:

Tercer.- La mesa de contractació es va reunir en data 12 de juny de 2017 aixecant-se
l’acta que a continuació es transcriu:
“ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ

Cunit, 12 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 12:00 hores, integrada pel Sr. PEDRO RUIZ
MONJE, Regidor de la Corporació en substitució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
Sra. Montserrat Carreras García, com a President, pels Srs. LOLA DOMÈNECH BARTOMEU,
representant del Grup municipal CIU, XAVIER SALVADÓ USACH, representant del Grup
municipal GUANYEM, IVAN FACCIA I SERRANO, representant del Grup municipal ERC,
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, JAVIER REQUEJO GARCIA Interventor de la Corporació
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.
La Secretària de la Mesa de Contractació informa als membres de la mateixa que han
presentat sol·licitud pel servei de col·locació, manteniment i retirada de l’abalisament de la zona
litoral del municipi de Cunit, els licitadors següents:
1.- IRAIDA AGUILERA GALINDO (2017-E-RC-8701)
2.- XENULUA, SL (2017-E-RC-8708)
Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l’obertura dels sobres que contenen la
documentació requerida de conformitat amb la clàusula 3.3 de la Informació General del
Contracte del Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:
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1.- IRAIDA AGUILERA GALINDO
2.- XENULUA, SL
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Cunit, a data de la signatura electrònica

PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a IRAIDA AGUILERA GALINDO, qui aporta la següent
documentació:
1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs ............................... No
presenta el model establert al Plec de Clàusules
PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a XENULUA, SL qui aporta la següent documentació:
1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs .................................. SI
A la vista de la documentació presentada per les licitadores, els membres de la mesa de
contractació acorden atorgar el termini improrrogable de 3 dies hàbils a la Sra. Iraida Aguilera
Galindo per què presenti el model normalitza de declaració responsable.
Seguidament i essent les 12 hores 15 minuts, el President dona per acabada la reunió.

“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LA
Cunit, 13 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 13:30 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 i la Sra. AÏDA
ANDRES CASAS, Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de
Contractació, que dona fe de l'acte.
La Secretària de la Mesa de Contractació informa als membres de la mateixa que la Sra.
IRAIDA AGUILERA GALINDO ha presentat la declaració responsable normalitzada conforme a
l’annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el requeriment
efectuat per la mesa de contractació en la reunió de data 12 de juny de 2017.
A continuació i de conformitat amb la clàusula 3.4 del Plec de Clàusules Administratives
particulars, la Presidenta ordena l’obertura dels sobres B 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:
1.- Projecte d’organització i gestió de l’activitat ........................................................... SI
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Quart.- En data 13 de juny de 2017 la mesa de contractació es va reunir amb l’objecte
de procedir a l’obertura del sobre B presentat per les empreses licitadores, aixecant-se
l’acta que, a continuació, es transcriu:

Número : 2017-2462 Data : 19/06/2017

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura del President i Vocals presents; DONO FE ”

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a XENULUA, SL, qui aporta la següent documentació:
1.- Projecte d’organització i gestió de l’activitat ........................................................... SI
A la vista de la documentació presentada per les empreses licitadores, els membres de la mesa
de contractació acorden passar el contingut dels sobres B presentats per les mateixes al
Tècnic de Medi Ambient per tal que emeti informe al respecte dels criteris subjectes a un judici
de valor, de conformitat amb la clàusula 3.6 de la part específica del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i tornar-se a reunir el proper dijous 15 de juny de 2017 a les 12:30
hores
Seguidament i essent les 13 hores 45 minuts, el President dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura del President i Vocals presents; DONO FE. ”

GUINGUETA 4 A LES PLATGES DEL TERME MUNCIPAL DE CUNIT - SOBRE C -

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.
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“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE LA

Número : 2017-2462 Data : 19/06/2017

Cinquè.- En data 15 de juny de 2017 s’ha reunit la mesa de contractació per tal de
procedir a l’obertura i valoració del sobre C, aixecant-se l’acta que, a continuació, es
transcriu:

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.

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

Número : 2017-2462 Data : 19/06/2017

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.
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Atès el punt 3,7 del plec de clàusules administratives que fixa els criteris de valoració per a
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:

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:
1.- Oferta econòmica ........................................................... SI (1.250,00 € més IVA)
PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a XENULUA, SL, qui aporta la següent documentació:
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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:

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
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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Número : 2017-2462 Data : 19/06/2017




Sisè.- Per Decret de l’Alcaldia núm. 2407/2017 es va resoldre classificar les propostes
presentades per a l’explotació indirecta del servei de la guingueta-bar GU-04 en les
platges del terme municipal de Cunit d’acord amb l’ordre decreixent que a continuació
es detalla i requerir a la primera classificada per què, en el termini de 10 dies hàbils
presentés la documentació establerta en el plec de Clàusules administratives
particulars:
1.- XENULUA, SL
2.- IRAIDA AGUILERA GALINDO

85 PUNTS
51 PUNTS

Setè.- En data 16 de juny de 2017 l’empresa XENULUA, SL ha presentat la
documentació requerida per Decret de l’Alcaldia núm. 2407/2017.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el tex refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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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. ”

Segon.- Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldessa-Presidenta, en matèria de
contractació i patrimoni mitjançant decret de l'Alcaldia 3082/2015.
Tercer.- Vist el Decret núm. 2403/2017 d’avocació de les competències per aprovar els
expedients de contractació i concessions contractuals que no tinguin la naturalesa de
contractes menors segons la normativa contractual pública vigent i que siguin
competència de l’Alcaldia, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient
de contractació, des del seu inici fins a la seva resolució definitiva, inclosa la seva
modificació interpretació i revisió de preus, així com els actes d’autorització i disposició
de la despesa, únicament als efectes de:
-

Classificar i adjudicar l’explotació indirecta de la guingueta GU-04.

RESOLC

Segon.- COMUNICAR a la mercantil XENULUA, SA que, abans de l’inici de les
operacions de muntatge i la conseqüent ocupació efectiva de la zona de domini públic
marítimo-terrestre hauran de satisfer íntegrament el cànon municipal detallat en el punt
anterior.
Tercer.- NOTIFICAR a la mercantil XENULUA, SL que, en el termini màxim de quinze
dies hàbils, haurà de formalitzar el corresponent contracte administratiu.
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Primer.- ADJUDICAR el contracte per a l’explotació indirecta del servei de
guingueta-bar GU-04 a les platges del terme municipal de Cunit a la mercantil
XENULUA, SL per un cànon de 2.359,50 € IVA inclòs.

Número : 2017-2462 Data : 19/06/2017

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Iraida Aguilera Galindo.

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de contractes,
de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Cunit, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
Montserrat Carreras García

Davant meu,
El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal i al responsable del contracte, Sr. Josep Miró Illa.

