Expedient núm.
CCS12019000018

INFORME.- Valoració propostes presentades per adjudicar l’ús
privatiu del domini públic per instal·lar una parada de fires al passeig
de Blay durant les Festes del Tura 2019: XURRERIA.

I.- Antecedents.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juliol de 2019, va
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’ús privatiu del domini
públic per instal·lar una parada de fires (xurreria) al passeig de Blay durant
les Festes del Tura 2019, així com el plec de clàusules administratives
particulars que regiran l’esmentada licitació.
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta
a nom del Sr. JOAN JOFRE PARAROLS.

II.- Criteris de valoració.
Els criteris a valorar estan predeterminats a la base onzena del plec de
clàusules. Els elements a tenir en compte en aquesta valoració són el preu
i el projecte tècnic i de gestió.
II.1.- Preu.
El preu que podrà ser millorat a l’alça es valorarà fins a 50 punts, d’acord
amb la fórmula prevista al plec de clàusules.
La clàusula sisena del plec estableix un cànon mínim de 1.000,80 euros. El
Sr. Jofre Pararols en la seva proposta ofereix un cànon de MIL CENT
EUROS (1.100.- €).
En tractar-se d’una única oferta i en aplicació de la formula prevista al plec
de clàusules a la proposta del Sr. Jofre Pararols li corresponen 50 punts.

II.2.- Projecte tècnic i de gestió.
El projecte tècnic i de gestió es valorarà amb una puntuació màxima de 50
punts. En aquest apartat s’aplicaran els següents subcriteris: a) Experiència
en fires i mercats degudament acreditats, fins a 25 punts; b)
Característiques del lloc de venda, presentació i exposició dels productes i
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millores en la presentació dels serveis oferts als clients, fins a 15 punts; i c)
Qualitat dels productes, fins a 10 punts.
a.- Experiència en fires i mercats degudament acreditats.
L’experiència del Sr. Joan Jofre Pararols i la seva família en l’elaboració i
venda ambulant de xurros artesanals en fires i festes majors és centenària
(des de 1915) i, pel que fa a Olot, poden acreditar-se participacions en la
Festa Major des de 1965, primer als terrenys de l’estació i desprès al Firal,
on hi paren des de fa més de 25 anys.
En tractar-se d’una única oferta i en aplicació de la formula prevista al plec
de clàusules a la proposta del Sr. Jofre Pararols li corresponen 25 punts.

b.- Característiques del lloc de venda.
En aquest apartat es valora tant el lloc de venda com la presentació i
exposició dels productes i millores en la presentació dels serveis oferts als
clients.
En la proposta del Sr. Jofre Pararols no es fa cap referència a la
presentació i exposició dels productes ni a millores en la presentació dels
serveis oferts als clients. En conseqüència no podem atorgar-li cap punt: 0
punts

c.- Qualitat dels productes.
En aquest apartat es valora la utilització de productes elaborats
artesanalment degudament acreditats o que tinguin alguna certificació de
qualitat degudament acreditada.
En la proposta del Sr. Jofre Pararols no es fa cap referència a la qualitat de
la matèria primera que utilitza en l’elaboració dels seus productes ni a la
tinença de cap certificació de qualitat. En conseqüència no podem atorgar-li
cap punt: 0 punts

II.3.- Valoració proposta.
La valoració de la proposta presentada pel Sr. Joan Jofre Pararols és la
següent:
PREU
50

PROJECTE
25

TOTAL
75
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III.- Conclusió.
A la vista de la valoració realitzada, el tècnic que subscriu considera
procedent adjudicar l’ús privatiu del domini públic per instal·lar una xurreria
al passeig de Blay, durant les Festes del Tura 2019, al Sr. JOAN JOFRE
PARAROLS.

Miquel Torrent Compte
Tècnic d’Administració General.

Olot, 2 d´agost de 2019
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