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INFORME Nº 08/2020

IDENTIFICACIÓ DOCUMENT
Informe tècnic en referència amb el procediment de licitació de la CONCESSIÓ DEL
QUIOSC MUNICIPAL.

ANTECEDENTS
Per finalització de l’anterior concessió el quiosc municipal ha quedat tancat. L’Ajuntament,
per acord de la JGL en sessió del 21/01 va aprovar les bases reguladores de la concessió i
l’obertura del corresponent procediment licitador. Constitueix la licitació 03/2020.
La licitació es va fer mitjançant concurs públic a través de procediment obert i tramitació
ordinària.
Es va obrir el termini de presentació de proposicions el 29/01/2020 i es va tancar el
20/02/2020. Es va presentar una sola proposta a nom de JULIA RICO BRICEÑO.
Les propostes s’havien de presentar amb dos sobres A i B. El sobre A havia de contenir el
Currículum vitae de la persona interessada i el sobre B la proposta econòmica del Cànon
anual, amb un cànon mínim de sortida de 1200 €/any a millorar a l’alça pels licitadors.

INFORME
D’acord amb les bases reguladores de la licitació, la valoració de les proposicions es farà a
partir dels següents criteris:
SOBRE A
1. Experiència demostrable com a responsables de quioscos i/o establiments en general:
0,5 punts per any de servei.
2. Experiència demostrable com a venedors/es en quioscos: 0,2 punts per any de servei.
3. Experiència laboral en establiments comercials en general: 0,1 punts per any de servei.
4. Experiència laboral o funcionarial d'atenció al públic en general: 0,2 punts per any de
servei.
Màxim 6 punts.

SOBRE B
1. Per oferta econòmica més alta, que millori el cànon anual mínim assenyalat en el
present Plec: 3 punts i puntuació proporcional pels altres licitadors.
2. Justificar algun grau d’invalidesa/minusvalia: 2 punts.
Màxim 5 punts.

Vista la documentació presentada per la SRA. JULIA RICO BRICEÑO, única licitant
interessada, la puntuació que correspon seria:
SOBRE A - Supòsit 1 – 0.50 x 8 anys regentant el bar Casal

= 4 punts

SOBRE B – Supòsit 1 – 1200 € en concepte de cànon anual ≥1200 € mínims = 3 punts
Puntuació final total – 7 punts

Restarà pendent la entrevista personal en la que, d’acord amb les bases reguladores de la
licitació, es valoraran els aspectes socials, idiomes, aproximació i coneixement del territori i
capacitació general de la persona interessada en accedir a la concessió del servei. Màxim 4
punts.
La qual cosa es fa constar als efectes escaients.
El tècnic,
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