INFORME TÈCNIC

Expedient: Contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta activitats
restauració temporada bany 2018.
ANTECEDENTS

D’acord amb el punt 3.7.2 criteris subjectes a un judici de valor del Plec de Clàusules
Administratives es valoraran les proposicions presentades corresponents a la memòria
o projecte de l’activitat a desenvolupar, fins un màxim de 20 punts.
Els apartats a valorar seran els següents:
a) Model de la instal•lació per a la prestació del servei amb descripció física del
model (materials...) i document fotogràfic del mateix. (Màxim 6 punts)
Es valorarà les característiques constructives i especificacions dels materials,
així com el disseny. Es donarà una major puntuació als materials reciclables,
els que tinguin un menor manteniment i una major durabilitat. S’aportaran les
característiques constructives de la instal·lació per justificar la qualitat,
durabilitat i manteniment dels materials.
b) Es valorarà els mitjans personals que el licitador destina al servei. Així mateix
és valorarà amb major puntuació la contractació de persones aturades per la
prestació del servei (Màxim 3 punts).
c) Es valorarà l’utillatge utilitzat per la prestació del servei. Es valorarà amb major
puntuació d’adquisició de maquinària nova que sigui eficient energèticament.
(Màxim de 3 punts).
d) Mitjans a emprar pel licitador per garantir la qualitat dels serveis i una eficaç
gestió econòmica i medi ambiental (separació selectiva dels residus, instal·lació
de sistemes de captació d'energia solar per auto-alimentar-se...). (Màxim de 4
punts).
e) Pla d'explotació, indicant els períodes, dies i horaris d'obertura, i pla de
manteniment i conservació de la instal•lació, havent d'indicar la quantitat que
dedicaran a aquest darrer concepte. (Màxim 4 punts).
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Per Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 es van aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte administratiu especial per a l’explotació indirecta de les activitats de
restauració amb els mòduls o remolcs que se situaran en zona de servitud de
protecció de domini públic per a la temporada de bany a les platges de Cunit per al
2018.

Número : 2018-0140 Data : 19/04/2018

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar el
pla de distribució d’usos i serveis de temporada pel període 2017-2021 per la zona
litoral de Cunit, el qual es troba en tràmit d’aprovació per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Anna Aviñó Algarte (1 de 1)
Enginyera Tècnica
Data Signatura: 19/04/2018
HASH: c1dfff093381ffaa02f2416a6169721c

Número: 1109/2018.

També s’inclourà al sobre B els preus a aplicar.
FETS
Els següents licitadors han presentat sol·licitud per a l’explotació indirecta de les
activitats de restauració de la zona maritimo-terrestre per a la temporada a les platges
del terme municipal de Cunit:
1.- MONTSERRAT PARRAS (AC01) Creperia espigó 1.
2.- DANIEL JURADO ARGILA (AC04) Creperia espigó 2.
3.- SERGIO ARMADA CORNEJO (AC05) Iogurteria/Geladeria espigó 2.

5.- XENULUA SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.

7.- CUNIT HABANA, SL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.
8.- CUNIT HABANA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.
9.- CUNIT HABANA, SL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.
10.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ (AC03) Xurreria espigó 1.
11.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 2.

INFORMES AAA

6.- CUNIT HABANA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.
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4.- XENULUA SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.

12.- ISAAC CORTES RUSSELL(AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 o 4.

Revisades les memòries presentades i d’acord amb els criteris subjectes a un judici de
valor, les valoracions obtingudes pels licitadors són les següents:
PROPOSTA 1.- MONTSERRAT PARRRAS (AC01) Creperia espigó 1
a) D’acord amb la memòria presentada, no fa referència a les característiques
constructives del materials. Únicament especifica que disposa d’una barra de
treball d’acer inoxidable amb aigüera, que disposa de reserva d’aigua neta i
aigua bruta. (2 punts)
b) En quant als mitjans personals, presenta la proposta de contractació d’un
treballador amb discapacitat i que estigui a l’atur (1,5 punts)
c) Únicament relaciona el material propi de una creperia (1 punt)
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CONCLUSIONS

d) En aquest punt diu que disposa de contenidors de reciclatge (vidre, embalatges
i residus), així com la característica de que els plats i tovallons són reciclables i
ecològics (1,5 punts)
e) Obertura de 15 de maig a 15 de setembre, amb horari a partir de les 17:00 a
les 23:00 hores fins al 15 de juny i la primera quinzena de setembre, i de les
17:00 fins la 1:00 del 16 de juny al 31 d’agost. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 2.- DANIEL JURADO ARGILA (AC04) Creperia espigó 2

c) L’utillatge utilitzat segons la seva memòria, només fan servir per l’elaboració
dels seus productes, culleres de plàstic, acer inoxidable, ceràmica i vidre a més
de la resta d’estris característics d’una creperia. (2 punts)
d) En quant als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi ambiental,
únicament fa referència a la disposició de contenidors/recipients per reciclar. (1
punts)
e) Aquest apartat no es pot valorar atès que no ha fet referència a l’horari ni
calendari establert al plec de clàusules administratives. Fa referència horaris
de 2017 i fora de l’establert al PCAP que és del 15 de maig al 15 de setembre,
amb obertura no anterior a les 9 del matí i com a màxim les 1:30 hores. Per
tant aquest apartat quedarà valorat amb 0 punts.

INFORMES AAA

b) En quant als mitjans personals no fa cap referència a contractació externa (0
punts)
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a) Segons memòria presentada no fa cap referència a materials ni
característiques constructives, únicament parla del disseny i la seva estètica. (1
punt)

S’inclou la llista de preus.

a) Segons memòria presentada els materials de que està conformada el mòdul és
d’acer galvanitzat i lacat, aporta fotografia i certificat tècnic visat. L’interior és
de DM hidròfuga i capa d’aïllant. (5,5 punts)
b) Proposa la contractació de 1 persona amb un mínim de 20 hores setmanes,
amb possibilitat d’ampliar a una segona persona contractada en funció de
l’afluència de públic. (2 punt)
c) L’utillatge utilitzat es basa en una màquina de fabricació de iogurt gelat que
representa un 90 95% de l’activitat i sobre la que no hi ha manipulació en la
seva fabricació. Residualment en relació a aquest producte podran oferir
granissats amb la base ja fabricada. (2 punts)
d) Pel que fa als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, fa referència a que la maquinària utilitzada és elèctrica, i per tant no
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PROPOSTA 3.- SERGIO ARMADÀ CORNEJO (AC05) Iogurteria/Geladeria espigó 2

genera gasos de combustió. I que l’activitat no genera residus sòlids,
únicament genera embalatges i cartrons/plàstics propis de l’activitat. (3 punts)
e) En quan al pla d’explotació, proposa l’obertura a partir del 24 de juny, de dilluns
a diumenge de les 18:00 a 23:00; en cas de demanda superior l’horari de
tancament s’allargaria fins a la 1:00 h. En cas que l’afluència de gent sigui
suficient obriran a partir del 15 de maig. (1,5 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 4.- XENULUA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 2.

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) No es fa cap referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i
medi ambiental. (0 punts)
e) Proposa el següent horari, es respectarà l’establert al PCAP no obstant en
funció de temporades i temperatures. (2 punts)
No s’aporta llista de preus.

INFORMES AAA

b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que
contractaran a 3 persones de l’atur o amb risc potencial d’edat . (1,5 punts)
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a) Presenta documentació acreditativa de les qualitats dels materials del remolc,
amb detall de tots els materials emprats en la construcció del mateix. Aporta
fotografies i plànols del remolc, no fa cap referència als materials interiors. (4
punts)

a) Presenta documentació acreditativa de les qualitats dels materials del remolc,
amb detall de tots els materials emprats en la construcció del mateix. Aporta
fotografies i plànols del remolc, no fa cap referència als materials interiors. (4
punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que
contractaran a 3 persones de l’atur o amb risc potencial d’edat . (1,5 punts)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) No es fa cap referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i
medi ambiental. (0 punts)
e) Proposa el següent horari, es respectarà l’establert al PCAP no obstant en
funció de temporades i temperatures. (2 punts)
No s’aporta llista de preus.
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PROPOSTA 5.- XENULUA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats espigó 3 i
4.

PROPOSTA 6.- CUNIT HABANA, SL (AC07) Venda d’entrepans, menjars cuinats
espigó 3 i 4.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)

e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)

PROPOSTA 7.- CUNIT HABANA, SL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)

INFORMES AAA

S’inclou la llista de preus.
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d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)

e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 8.- CUNIT HABANA, SL (AC06) Venda d’entrepans, menjars cuinats
espigó 2.
a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
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d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 9- CUNIT HABANA, SL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (0,5 punts)

d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà leds de baix consum envasos d’un sol ús i
biodegradables . (1 punts)
e) Proposa que l’horari serà el determinat al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 10.- DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ (AC03) Xurreria espigó 1.

INFORMES AAA

c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
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a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)

b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que és un
negoci familiar on la contractació d’una nova persona anirà en funció de la
demanda. (1 punt)
c) No es fa cap referència a l’utillatge del servei (0 punts)
d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, únicament manifesta que buidaran les escombraries als contenidors
de la platja. (1 punts)
e) Proposa que l’horari d’obertura serà de 8:00 a 15 i de 17:00 a 21:00, de dilluns
a divendres i els caps de setmana obert tot el dia. Tot i que excedeix en l’horari
d’obertura al matí permès en una hora, la puntuació es de (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 11.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC05) gelateria/iogurteria espigó 2.
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a) Presenta memòria en la que manifesta el tipus de material del remolc i del seu
interior (4punts)

a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (3 punts)
c) En relació a l’utillatge del servei, relaciona tota la maquinària a utilitzar indicant
l’eficiència energètica, el baix consum i si son de nova adquisició. (2,5 punts)
d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà cubells per residus orgànics i d’envasos, així com
l’ús d’envasos compostables i ecològics. (1 punt)

S’inclou la llista de preus.
PROPOSTA 12.- ISAAC CORTES RUSSELL (AC09) gelateria/iogurteria espigó 3 o 4.

INFORMES AAA

a) Presenta documentació acreditativa de materials de construcció del mòdul, tant
interior com exterior (5 punts)
b) En quant als mitjans personals que destinarà al servei, manifesta que la
contractació anirà en funció del temps, i que en cas de contractar a algú es
tindrà en compte que siguin persones aturades i amb preferència a la borsa de
treball de l’Ajuntament . (3 punts)
c) En relació a l’utillatge del servei, relaciona tota la maquinària a utilitzar indicant
l’eficiència energètica, el baix consum i si son de nova adquisició. (2,5 punts)
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e) Proposa que l’horari s’ajustarà al que determina al PCAP. (2 punts)

e) Proposa que l’horari s’ajustarà al que determina al PCAP. (2 punts)
S’inclou la llista de preus.
Per tant, les puntuacions totals obtingudes són:
INTERESSAT

ACTIVITAT

PUNTUACIÓ

MONTSERRAT PARRAS

(AC01) Creperia espigó 1.

8

DOLORES ESPINOSA MARTÍNEZ

(AC03) Xurreria espigó 1.

8

DANIEL JURADO ARGILA

(AC04) Creperia espigó 2.

4

SERGIO ARMADA CORNEJO
ISAAC CORTES RUSSELL
CUNIT HABANA, SL

(AC05) Iogurteria/Geladeria espigó 2.
(AC05) Gelateria/iogurteria espigó 2.
(AC05) Gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

14
13,5
8,5
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d) En referència als mitjans emprats per una eficaç gestió econòmica i medi
ambiental, diu que inclourà cubells per residus orgànics i d’envasos, així com
l’ús d’envasos compostables i ecològics. (1 punts)

CUNIT HABANA, SL
XENULUA SL

(AC06) Entrepans, menjars cuinats espigó 2.
(AC06) Entrepans, menjars cuinats espigó 2.

8,5
7,5

CUNIT HABANA, SL
XENULUA SL

(AC07) Entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.
(AC07) Entrepans, menjars cuinats espigó 3 i 4.

8,5
7,5

ISAAC CORTES RUSSELL
CUNIT HABANA, SL

(AC09) Gelateria/iogurteria espigó 3 o 4.
(AC09) Gelateria/iogurteria espigó 3 i 4.

13,5
8,5

Cunit a data de signatura electrònica,
L’enginyera tècnica municipal
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Anna Aviñó Algarte

