Stecn - jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Assumpte: Informe de correcció de l’informe número 123 de llibre d’informe del tècnic
que subscriu, relatiu a l’expedient 276/2019, referent a la valoració dels criteris
avaluables de forma automàtica per a participar en la licitació pública per a
l’atorgament de concessió administrativa per a l’explotació dels serveis de temporada
a les platges del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, mitjançant procediment
obert, i amb varis criteris per a la seva adjudicació, del Lot 19 GU-06 Guingueta (Platja
de l’Aiguassera).
Antecedents:
1. Sobre núm. 2 de 15 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. 1972, presentat
per Maria Pilar Cartón del Rey, relatiu als lots 17, 19 i 26

4. Plec de condicions tècniques l’explotació mitjançant concessió administrativa dels
serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita.
5. Annex II de plànols d’emplaçament.
Informe:
1. L’avaluació segons judici de valor de les memòries presentades segons el criteri
d’adequació a l’entorn de la instal·lació i aparença estètica són segons informes
anteriors :
1. Maria Pilar Cartón del Rey


Lot 19. GU-06 Guingueta (Platja de l’Aiguassera)
Correcte i coherent i per tant obté la puntuació 30.

2. Ester Gras Obiol


Lot 19. GU-06 Guingueta (Platja de l’Aiguassera)
Descripció incoherent o inadequada, obtenint una puntuació de 5
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3. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir per a la concessió
administrativa d’ús privatiu del domini públic que te per objecte l’explotació dels
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita, mitjana, mitjançant procediment obert, i amb varis criteris per a la seva
adjudicació.

Número : 2019-0124 Data : 20/05/2019

2. Sobre núm. 2 de 15 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. 1996, presentat
per Ester Gras Obiol, relatiu al lot 19.

INFORME TECNIC

Jordi Balagué Ortiz (1 de 1)
Arquitecte Tècnic
Data Signatura: 20/05/2019
HASH: 0094fad31d8fa5c7b682c75c728be519

INFORME TÈCNIC

Stecn - jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

2. La puntuació segons criteris avaluables de forma automàtica d’acord amb l’oferta
econòmica presentada i la fórmula indicada al PCA és la següent:

1. Maria Pilar Cartón del Rey


Lot 19. GU-06 Guingueta (Platja de l’Aiguassera)
L’oferta econòmica presentada és de 4.557,00 € i li correspon una
puntuació de 48,84.

2. Ester Gras Obiol

Conclusió:
La puntuació total dels dos licitadors del Lot 9 GU-06 Guingueta (Platja de
l’Aiguassera) atenent la puntuació obtinguda segons els criteris avaluables segons
judici de valor i criteris automàtics ordenats de major a menor és:
Lot 19 GU-06
Maria Pilar Carton del Rey
Ester Gras Obiol

78,84
60,00

Atenent la puntuació obtinguda per ambdós licitadors es proposa com a adjudicatari
del Lot 19 GU-6 Guingueta (Platja de l’Aiguassera) a Maria Pilar Carton del Rey

Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura
L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz
(Document signat electrònicament al marge)
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L’oferta econòmica presentada és de 5.132,00 € i li correspon una
puntuació de 55,00.

Número : 2019-0124 Data : 20/05/2019

Lot 19. GU-06 Guingueta (Platja de l’Aiguassera)
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