DECRET DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS
Primer.- Per Decret de l’Alcaldia núm 1224/2018, va aprovar el plec de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que regeix
la concessió demanial d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes
al recinte destinat a la “Feria de Abril”, convocant la corresponent licitació.

1.- CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDES
2.- ASOCIACIÓN CULTURAL PASIÓN FLAMENCA
3.- CASA DE ANDALUCIA DE CUNIT
4.- ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DE CARNAVAL DE CUNIT
5.- JUAN ANTONIO PIZARRO
6.- ASSOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA Y GASTRONOMICA
ALEGRIA DEL SUR
Tercer.- En data 24 d’abril de 2018 es va procedir a l’obertura dels sobres A i B
presentats pels licitadors, aixecant-se la corresponent acta que es transcriu a
continuació:
.../...

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

Segon.- Durant el termini de deu dies naturals establert per a la presentació de
propostes a comptar des de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil del contractant s’han presentat
les següents propostes:

DECRET

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ÒRGAN DE VALORACIÓ PER L’ATORGAMENT DE
CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ
DE CASETES AL RECINTE DESTINAT A LA “FERIA DE ABRIL” DE CUNIT–
SOBRE A i B Cunit, 24 d’abril de 2018
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.5 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir la concessió demanial
d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes al recinte destinat a la “Feria
de Abril” 2018, aprovat per Decret d’Alcaldia núm 1224/2018, es constitueix l’Òrgan
de Valoració a les 12:15 hores, integrada pel regidor de l’Àrea de Promoció
Econòmica el Sr XAVIER SALVADÓ USACH actuant com a president, i com a vocals:
el tècnic de Promoció Econòmica ANTONIO CARREÑO AVILA; l’enginyera municipal
ANNA AVIÑÓ ALGARTE; l’arquitecte municipal ISIDRE ROCA BURÈS; i MATILDE
GARCÍA GIMÉNEZ, Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria, que
dona fe de l’acte.
La Secretària de l’òrgan de valoració, informa als membres de la mateixa que, en el
termini de presentació de propostes que va finalitzar el dia 23 d’abril de 2018, han
presentat sol·licitud per a la concessió demanial d’ús privatiu per a la instal·lació i
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Cunit, a data de la signatura electrònica

explotació de casetes al recinte destinat a la “Feria de Abril” 2018 els licitadors
següents per ordre d’inscripció en el mateix:

La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:

1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI
4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a ASSOCIACIÓ CULTURAL PASIÓN FLAMENCA
DE CUNIT, aporta la següent documentació:
1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI
4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCIA DE CUNIT,
aporta la següent documentació:
1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI

DECRET

PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDÈS
(aporta la següent documentació):
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L’òrgan de valoració, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats
en temps i forma, instant el President a l'obertura dels sobres que contenen la
documentació requerida de conformitat amb la clàusula 3.3 de la Informació Específica
del Contracte del Plec de Clàusules Administratives particulars

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

1.- CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDÈS (R.E. 2018-E-RC-6441 20/04/2018 a
les 10:09)
2.- ASSOCIACIÓ CULTURAL PASIÓN FLAMENCA DE CUNIT (R.E. 2018-E-RC-6488
20/04/2018 a les 12:24)
3.- ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCIA DE CUNIT (R.E. 2018-E-RC-6507 27/03/2018 a
les 13:07)
4.- ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DEL CARNAVAL DE CUNIT (R.E.
2018-E-RC-6557 23/04/2018 a les 10:30)
5.- JUAN ANTONIO PIZARRO (R.E. 2018-E-RC-6561 23/04/2018 a les 10:34)
6.- ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA Y GASTRONOMICA ALEGRIA DEL SUR
(R.E. 2018-E-RC-6565 23/04/2018 a les 10:38)

4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DEL CARNAVAL
DE CUNIT, aporta la següent documentació:
1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI
4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI

1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI
4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI
Els membres de l’òrgan de valoració acorden de conformitat amb la documentació
presentada per les empreses licitadores, que les propostes resten admeses per a
l’adjudicació del present contracte.
A la vista de la documentació presentada per les entitats, els membres de l’òrgan de
valoració acorden obrir el contingut dels sobres B presentats per les mateixes
Seguidament es procedeix a valorar els projectes presentats pels licitadors d’acord
amb la clàusula 3.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDES, qui
opta per l’espai de 100 m2 i aporta la següent documentació:
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PROPOSTA NÚM. 6.- Correspon a ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA Y
GASTRONOMICA ALEGRIA DEL SUR, aporta la següent documentació:

DECRET

1.- Relació numerada dels documenta ..................................................................... SI
2.- Personalitat de l’empresari/societat .................................................................... SI
3.- Declaració responsable del representant de l’empresa facultats de representació
suficients ................................................................................................................... SI
4.- Declaració responsable condicions per contractar amb l’Administració ............. SI
5.- Manifestació submissió a les exigències tècniques, econòmiques i administratives
del plec de condicions ............................................................................................. SI

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a JUAN ANTONIO PIZARRO, aporta la següent
documentació:

PUNTUACIÓ
70

70

160
TOTAL PUNTUACIÓ

CRITERI
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

PUNTUACIÓ
60

60

20
140

TOTAL PUNTUACIÓ
PROPOSTA NÚM. 3.- Correspon a ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCIA DE CUNIT, qui
opta per l’espai de 100 m2 i aporta la següent documentació:
CRITERI

PUNTUACIÓ

DECRET

PROPOSTA NÚM. 2.- Correspon a ASSOCIACIÓ CULTURAL PASION FLAMENCA
DE CUNIT, qui opta per l’espai de 100 m2 i aporta la següent documentació:

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

20
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CRITERI
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

65

65

20

PROPOSTA NÚM. 4.- Correspon a ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DEL CARNAVAL
DE CUNIT, qui opta per l’espai de 100 m2 i aporta la següent documentació:
PUNTUACIÓ
25

20
45

PROPOSTA NÚM. 5.- Correspon a JUAN ANTONIO PIZARRO, qui opta per l’espai de
100 m2 i aporta la següent documentació:
PUNTUACIÓ
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0

TOTAL PUNTUACIÓ

CRITERI

DECRET

CRITERI
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

150
TOTAL PUNTUACIÓ

Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

60

55

20

PUNTUACIÓ
60

60

20
140

TOTAL PUNTUACIÓ
En conseqüència, es proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació de l’atorgament
de la concessió demanial d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes al
recinte destinat a la “Feria de Abril” a favor dels següents licitadors, per ordre
decreixent de classificació:
1.- CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDÈS 160 punts

Codi Validació: 9KXQSELEE4MC4G9CHY9GSMFZF | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8

CRITERI
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País, que es
desenvoluparan dins de les casetes, indicant al
menys les diferents activitats que es desenvoluparan
distribuïdes pels diferents dies de duració de la “ feria
“ i destinataris
Proposta de programa de les diferents activitats socio
culturals per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es
desenvoluparan en l’escenari central situat al recinte
firal indicant al menys les diferents activitats que es
desenvoluparan distribuïdes pels diferents dies de
duració de la “ feria “ i destinataris
Proposta de productes, varietat i tarifes a aplicar

DECRET

PROPOSTA NÚM. 6.- Correspon a ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA Y
GASTRONOMICA ALEGRIA DEL SUR, qui opta per l’espai de 100 m2 i aporta la
següent documentació:

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

135
TOTAL PUNTUACIÓ

2.- ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCIA DE CUNIT 150 punts
3.- ASSOCIACIÓ CULTURAL PASIÓN FLAMENCA DE CUNIT 140 punts
4.- ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA Y GASTRONOMICA ALEGRIA DEL SUR
140 punts
5.- JUAN ANTONIO PIZARRO 135 punts
6.- ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DEL CARNAVAL DE CUNIT 45 punts
Seguidament i essent les 12:40 hores, 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 de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.

.../...

Tercer.- Atès el que disposen els arts.65 i 66 del Reglament de Patrimoni dels
ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en quan al contingut i
procediment per a l’aprovació de la concessió demanial.
Quart.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la
Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, a
l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal, si bé aquestes han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
3082/2015.
Cinquè.- Atès Decret d’Alcaldia núm 1191/2018 de data 4 d’abril d’avocació de
competències per adoptar tots els acords relatius a l’adjudicació concessió
demanial d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes al recinte
destinat a la “Feria d’abril de Cunit”.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC
Primer.- Atorgar la concessió demanial d’ús privatiu per a la instal·lació i
explotació de casetes al recinte destinat a la “Feria de Abril” a les següents
entitats:
1.- CASA DE ANDALUCIA DEL BAIX PENEDÈS 160 punts i 100 m2

DECRET

Segon.- Atès el que disposa l’art.131 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, en quan a l’adjudicació dels contractes administratius mitjançant
procediment obert.
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Primer.- Atès el que disposen els arts. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, 218 del Text Refós
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i 60.2 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals en quant al procediment per a l’adjudicació de les
concessions administratives.

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

FONAMENTS JURÍDICS

2.- ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCIA DE CUNIT 150 punts i 100 m2
3.- ASSOCIACIÓ CULTURAL PASIÓN FLAMENCA DE CUNIT 140 punts
i 100 m2
4.- ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA Y GASTRONOMICA
ALEGRIA DEL SUR 140 punts i 100 m2
5.- JUAN ANTONIO PIZARRO 135 punts i 100 m2
6.- ASSOCIACIÓ DE CARROSSES DEL CARNAVAL DE CUNIT 45
punts i 100 m2
Segon.- Notificar aquest acord als licitadors.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Regidoria d’Activitat Econòmica i a
l’Intervenció Tresoreria.

Montserrat Carreras García

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté

Número : 2018-1555 Data : 27/04/2018

Davant meu,
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L'Alcaldessa

DECRET

Cunit, a data de la signatura electrònica

