Per decret d’alcaldia número 219/2019 de data 8 de maig de 2019 es va
iniciar l’expedient per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini
públic per a l’explotació del bar en el recinte de les piscines municipals
durant la temporada d’estiu 2019 i es van aprovar les bases que regiran
aquest procediment d’atorgament de la llicència.
Així mateix, es va convocar licitació pública per a l’atorgament de la
llicència d'ús privatiu del domini públic per l'explotació del bar de les
piscines municipals, durant la temporada d’estiu 2019, a l’empara del que
disposa l'article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i per tal de
complir amb els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. Aquesta
licitació es farà mitjançant procediment obert.
S’ha estipulat un cànon mínim per l’ús privatiu del domini públic de 300,00
€ (tres-cents euros) per tota la temporada, el qual haurà de ser millorat pels
licitadors en les seves proposicions.
En data 5 de juny de 2019 es va procedir a l’obertura del sobre A)
corresponent a la documentació administrativa de les 2 proposicions
presentades en el procediment obert per l'atorgament de la llicència d’ús
privatiu d’una porció de domini públic situat a l’interior del recinte de les
piscines municipals de Cardona, amb destí al desenvolupament d’una
activitat de bar, consistent en el servei públic de begudes i refresc, fredes
i/o calentes (queda prohibida la venda de qualsevol tipus de beguda que
contingui alcohol), tapes i entrepans, freds o calents, gelateria i altres
productes tipus snacks, llaminadures ... o de caràcter anàleg que
habitualment es serveixin en aquests tipus d’establiments als usuaris de la
piscina, que es relacionen més avall i que van ser declarades admeses per
complir tots els amb els requisits exigits en el Plec de Clàusules
Administratives.
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Administrativa de Secretaria
Data Signatura: 13/06/2019
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NÚM.

EMPRESA

1. ENRIC BRUNET I SOLER, amb DNI. 35034835Q, domiciliada a la
Ctra. De Manresa, núm. 13, 08700-IGUALADA
enric_brunet@yahoo.es
2. DAVID CUBILLA PEREZ, amb DNI. 77743203Y, domiciliada al
Passeig de Mn. Joan Riba, núm. 8, 08261-CARDONA
cubilla80@hotmail.com
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ACTA CORRESPONENT ALS RESULTATS DE LA VALORACIÓ DEL SOBRE
3) I PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A PROCEDIR A
LA
RESOLUCIÓ
CORRESPONENT
AL
PROCEDIMENT
OBERT
D'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI
PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR EN EL RECINTE DE LES
PISCINES MUNICIPALS DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2019

En data 5 de juny de 2019, es va procedir a l’obertura del sobre B que
contenia a la documentació dels criteris que depenen d’un judici de valors:
Memòria/explicació signada pel sol·licitant o el seu representant del
projecte de gestió i explotació del bar, amb indicació dels diferents
aspectes:





Programa de treball i sistema d’organització
Oferta de servei als usuaris
Orientació del servei que es vol implantar
dinamització de l’equipament

i

projecte

de

Memòria/explicació de les millores proposades sense sobrecost per
l’Ajuntament, en quant a qualitat i millora de servei.

Llegides les ofertes presentades, va donar com a resultat:
SOBRE 2: CRITERIS LA QUANTIFICACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR
LICITADOR

ENRIC BRUNET
SOLE
DAVID CUBILLA
PEREZ

PROJECTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR: 35
PUNTS

PROPOSTA
DE
MOBILIARI,
MAQUINÀRIA,
UTENSILIS
I
MATERIAL
COMPLEMENTARI
A DISPOSICIÓ DEL
PÚBLIC:
15
PUNTS.

Programa de treball i
sistema
d’organització: fins a
15 punts
Aspectes a valorar:
Qualitat de la proposta
Proporcionar
una
prestació millor.
Concreció i coherència
de la proposta en el
conjunt
del
servei,
respecte dels plecs

Oferta de servei als
usuaris
(proposta
dels
productes
a
oferir al públic, tipus
de menjar i begudes.
Es
valoraran
els
productes
de
proximitat i comerç
local: fins a 15 punts
Aspectes a valorar:
Característiques
dels
productes
Concreció
de
la
informació
Oferta de productes de
proximitat i de comerç
local

Orientació
del
servei que es vol
implantar i projecte
de dinamització de
l’equipament:
5
punts
Aspectes a valorar: es
valoraran els serveis
addicionals
a
l’explotació del bar
que facin referència a
la col·laboració amb
l’Ajuntament per a la
dinamització
de
l’activitat
de
tot
l’equipament.

Aspectes a valorar:
Característiques tècniques
Idoneïtat per al servei al
qual es destinen
Nivell de concreció de la
informació aportada

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Així mateix, es va encarregar a la Secretaria-Intervenció d’aquest
ajuntament la realització de l’informe de valoració en relació a la puntuació
dels criteris de selecció, abans esmentats i de la major idoneïtat de les
empreses presentades.
En data 5 de juny de 2019, la secretària va presentar l’informe de valoració
sol·licitat per aquest Mesa de Contractació, previ a la determinació de la
puntuació dels criteris quantificables automàticament i l’obertura del sobre
número 3.
A) Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
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Projecte de gestió i explotació del bar: 35 punts





Programa de treball i sistema d’organització: fins a 15 punts
Aspectes a valorar:
- Qualitat de la proposta
- Proporcionar una prestació millor
- Concreció i coherència de la proposta en el conjunt del servei,
respecte dels plecs



Oferta de servei als usuaris (proposta dels productes a oferir al
públic, tipus de menjar i begudes. Es valoraran els productes de
proximitat i comerç local: fins a 15 punts
Aspectes a valorar:
- Característiques dels productes
- Concreció de la informació
- Oferta de productes de proximitat i de comerç local



Orientació del servei que es vol implantar i projecte de
dinamització de l’equipament: 5 punts
Aspectes a valorar: es valoraran els serveis addicionals a
l’explotació del bar que facin referència a la col·laboració amb
l’Ajuntament per a la dinamització de l’activitat de tot
l’equipament.

Proposta de mobiliari, maquinària, utensilis i material complementari
a disposició del públic: 15 punts.
Aspectes a valorar:
 Característiques tècniques
 Idoneïtat per al servei al qual es destinen
 Nivell de concreció de la informació aportada

De la valoració d’aquests criteris (fins a 50 punts) van resultar les
puntuacions següents:
CRITERI

PUNTUACIÓ PROPOSICIÓ 1
(Basic Ona Serveis- Sr. Enric
Brunet Solé)

PUNTUACIÓ PROPOSICIÓ
2
(Sr. David Cubilla Pérez)

A) PROJECTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR (fins a 35 punts)
Projecte d’organització i gestió del bar en base a l’adaptació a les necessitats i
característiques del municipi i servei i en funció dels diferents aspectes que es relacionen
Programa de treball i
sistema
d’organització
(fins a 15 punts)

10

5

Es
concreta
el
projecte
d’explotació del bar amb una
proposta que
inclou
servei
durant tot l’horari de piscina i

Es concreta que s’obrirà en
el mateix horari que la
piscina.
Com a concessionari d’anys
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Per a la distribució dels punts es valorarà el projecte de d’organització
i gestió del bar, atorgant-se la puntuació en base a l’adaptació a les
necessitats i característiques del municipi i del servei, en funció dels
diferents aspectes:

fora d’aquest horari prèvia
autorització.
S’especifica que es netejarà
diàriament la zona del bar i que
es farà triatge selectiu de la
brossa. A nivell de personal es
comprometen a que tingui
experiència en hostaleria i gestió
d’aquest tipus de serveis

anteriors, es remet a la bona
gestió desenvolupada en
altres temporades

Oferta de servei als
usuaris (proposta dels
productes a oferir al
públic, tipus de menjar i
begudes)
(fins a 15 punts)

10

8

Es concreten els productes que
s’oferiran tant a nivell de beguda
com de menjar, incloent begudes
en general, cafès, entrepans
freds i calents, sandvitxos,
gelats, pizzes, tapes, pastes,
plats combinats i paella.
També es detalla que s’aportarà
un terminal de punt de venda
(TPV) per facilitar el pagament
als usuaris. Entre els productes
que s’oferiran hi ha begudes
alcohòliques, però d’acord amb
les
bases
reguladores
del
procediment no es pot vendre
qualsevol tipus de beguda que
contingui alcohol

S’ofereixen
begudes,
menjars (pizzes, entrepans,
biquinis,
tapes),
gelats,
llaminadures,
pastes
i
patates.

Orientació del servei que
es
vol
implantar
i
projecte de dinamització

5

2

Disposició
per
organitzar
activitats
conjuntament
amb
l’ajuntament. S’ofereix la creació
d’una zona infantil
També es comprometen a que el
seu personal col·labori en la
bona gestió de la piscina
15

Disposició per col·laborar
amb l’ajuntament

Facilita el llistat de tot el
mobiliari
maquinària
i
equipament que aportarà per a
l’explotació.
Concreta que s’instal·larà una
alarma amb càmera de seguretat
al perímetre del bar per millorar
la seguretat del recinte

Disposa de tot el material,
maquinària i mobiliari per a
l’explotació del bar

40 punts

25 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

10

En data 10 de juny de 2019, es va procedir a realitzar l’acte públic
d’obertura del Sobre número 3: Documentació dels criteris que no depenen
d'un judici de valor, que inclou la proposició econòmica.
Criteris quantificables automàticament:


Oferta econòmica. Millora a l'alça del cànon a abonar: 50 punts
S’atorgarà la puntuació màxima (50 punts ) a l’oferta que presenti un
cànon més alt i la puntuació mínima (0 punts) al pressupost base de
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B) PROPOSTA DE
MOBILIARI,
MAQUINÀRIA,
UTENSILIS I
MATERIAL
COMPLEMENTARI A
DISPOSICIÓ DEL
PÚBLIC (fins a 15
punts)

licitació. La valoració de les ofertes de pressupost comprés entre
aquests valors s’obtindrà de manera directa i aritmèticament
proporcional. En cap cas l'oferta pot estar per sota el cànon que es
fixa en aquestes bases.
Oberts els sobres va donar el següent resultat:
SOBRE 3: CRITERIS LA QUANTIFICACIÓ DELS QUALS NO DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR
LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA
IMPORT CANON

TOTAL

ENRIC BRUNET SOLE

310,00 €

50

DAVID CUBILLA PEREZ

300,00 €

0

En vista de tot l’anteriorment exposat, d’acord amb els criteris de valoració
que figuren a la clàusula 13a, dóna el següent resultat:
PROCEDIMENT OBERT D'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI
PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2019: VALORACIONS

ENRIC BRUNET
SOLE
DAVID CUBILLA
PEREZ

PROJECTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
BAR: 35 PUNTS

PROPOSTA
DE
MOBILIARI,
MAQUINÀRIA
, UTENSILIS I
MATERIAL
COMPLEMEN
TARI
A
DISPOSICIÓ
DEL PÚBLIC:
15 PUNTS.

OFERTA
ECONÒMICA

Programa
de
treball i sistema
d’organització:
fins a 15 punts
Aspectes a valorar:
Qualitat
de
la
proposta
Proporcionar
una
prestació millor.
Concreció
i
coherència de la
proposta
en
el
conjunt del servei,
respecte dels plecs

Oferta de servei
als
usuaris
(proposta
dels
productes
a
oferir al públic,
tipus de menjar i
begudes.
Es
valoraran
els
productes
de
proximitat
i
comerç local: fins
a 15 punts
Aspectes a valorar:
Característiques
dels productes
Concreció de la
informació
Oferta de
productes de
proximitat i de
comerç local

Orientació
del
servei que es vol
implantar
i
projecte
de
dinamització de
l’equipament: 5
punts
Aspectes a valorar:
es valoraran els
serveis addicionals
a l’explotació del
bar
que
facin
referència
a
la
col·laboració amb
l’Ajuntament per a
la dinamització de
l’activitat de tot
l’equipament.

Aspectes
a
valorar:
Característiques
tècniques
Idoneïtat per
al
servei al qual es
destinen
Nivell de concreció
de la informació
aportada

10

10

5

15

50

5

8

2

10

0

En conseqüència, el resultat de la licitació per ordre de puntuació és el
següent:
PROCEDIMENT OBERT D'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC
PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT LA
TEMPORADA D’ESTIU 2019: VALORACIONS
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LICITADOR

ORDRE DE
PUNTUACIO

CONTRACTISTA/OFERTANT

1.

ENRIC BRUNET SOLE

2.

DAVID CUBILLA PEREZ

PUNTS
TOTALS
90,00
25,00

Per tant, la Mesa de Contractació, proposa a l’òrgan de contractació que
procedeixi a l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu del domini públic aper
a l’explotació del bar en el recinte de les piscines municipals durant la
temporada d’estiu 2019, a favor de la proposició presentada per ENRIC
BRUNET I SOLER, amb DNI. 35034835Q, domiciliada a la Ctra. De
Manresa, núm. 13, 08700-IGUALADA.
I per tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén
la present acta que signen a continuació.
Cardona, 13 de juny de 2019
President
FERRAN ESTRUCH TORRENTS
Alcalde-President
Vocals
DANIEL GUZMAN TORRA
Arquitecte tècnic municipal
BRÍGIDA MANAU VILA
Secretària-interventora accidental
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M.CARME FUENTES POYATOS
Administrativa de l’Àrea de Secretaria
Secretaria de la mesa de contractació

