JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 11 de juny de 2019, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Montserrat Carreras García, Julio Ramón
Berrio, Xavier Salvadó Usach, Ivan Faccia i Serrano i Antonio Martínez Pascual el
següent acord:

“ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 14 de maig de
2019, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regeix el
contracte per a l’explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en
la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019 d’acord amb el
qual es licitaven les següents activitats:
PLATJA DE CUNIT-PONENT
LOTS
Lot 1
Lot 2

ACTIVITAT
Creperia
Xurreria

CODI/ UBICACIÓ
AC01/Espigó 1
AC03/Espigó 1

OCUPACIONS
30 m2
30 m2

Lot 3
Lot 4

Creperia
Iogurteria artesana

AC04/Espigó 2
AC05/Espigó 2

30 m2
30 m2

Lot 5

Restauració
AC06/Espigó 2
en especialitats argentines i/o
similar

30m2

PLATJA DE CUNIT-LLEVANT
LOTS

ACTIVITAT

Lot 6

Venda d’entrepans, menjars AC07/Espigó 3 i 4
cuinats
Xurreria
AC08/Espigó 3 i 4
Gelateria i/o iogurteria
AC09/Espigó 3 i 4

Lot 7
Lot 8

CODI/ UBICACIÓ

OCUPACIONS
30 m2
30 m2
30 m2

Segon.- En el termini establert per a la presentació d’ofertes es van presentar
propostes per desenvolupar les activitats amb codi AC01, AC03, AC04, AC05 i AC06
quedant, per tant, desertes la licitació per a les activitats amb codi AC07, AC08 i AC09.
Quedant lliures i sense adjudicar els Lots 6, 7 i 8.
Tercer.- Atès que una de les ofertes presentades per aquesta licitació, ha estat
presentada per error dins una altra licitació, no ha estat possible obrir els sobres i per
tant no ha estat valorada ni acceptada.
Aquesta oferta correspon a A. López Churrerias, SL i per tant podria optar al Lot 7 que
ha quedat lliure.

Una segona opció per optar al Lot 6 o 8 seria l’empresa XENULUA, SL que ha licitat
pels Lots 1 i 4 i no ha estat classificada per cap d’aquest Lots.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposen els articles 168 i següents de la Llei de Contractes del
Sector Públic pel que fa a la utilització del procediment negociat sense publicitat en
cas que hagi quedat desert el procediment obert.
Segon.- Atès el que disposa l’article 326.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic en
relació amb la constitució potestativa de la mesa de contractació en els procediments
negociats sense publicitat.
Tercer.- Atès el que disposa el Plec de Clàusules administratives particulars que regeix
el contracte per a l’explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran
en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019.
Quart.- Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local
en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldessa-Presidenta, en matèria de
contractació i patrimoni mitjançant decret de l'Alcaldia 3082/2015.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local, l'adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació per a l’adjudicació del contracte per a
l’explotació indirecta de les activitats de restauració que se situaran en la zona de
servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019 als següents espais:
LOTS

ACTIVITAT

Lot 6

Venda d’entrepans, menjars AC07/Espigó 3 i 4
cuinats
Xurreria
AC08/Espigó 3 i 4
Gelateria i/o iogurteria
AC09/Espigó 3 i 4

Lot 7
Lot 8

CODI/ UBICACIÓ

Segon.- INICIAR el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte per a l’explotació indirecta de l’activitat de restauració dels Lots 6, 7 i 8 que
se situaran en la zona de servitud de protecció per a la temporada de bany de 2019.
Tercer.- SOL·LICITAR a les mercantils ALOPEZ CHURRERIAS i XENULUA, SL que
presentin, en el termini màxim de 8 dies naturals, la documentació establerta en la
clàusula 1.10 c) Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació i
què, a continuació es transcriu:
.../...
Els licitadors presentaran la documentació en TRES SOBRES DIGITALS (1, 2 i 3)

SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS

Contindrà la documentació administrativa següent:
a) La declaració responsable per prendre part en el procediment d’acord amb el
DEUC (annex1)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida.

SOBRE 2.- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA OFERTA TÈCNICA QUE HA DE SER
VALORADA SEGONS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR
Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris avaluables i subjectes a judici de valor
Memòria o projecte de l’activitat a desenvolupar segons apartat 1.14 del present plec
Les persones físiques o jurídiques que presentin proposta podran obtenir una puntuació
màxima de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en l'apartat
anterior.
S’inclourà en aquest sobre els preus a aplicar per la prestació dels serveis de temporada.
Seran determinats pel licitador dins de la proposta d'organització i gestió del corresponent
servei i aprovats per l'Ajuntament mitjançant l'adjudicació del corresponent contracte.

SOBRE 3.- DOCUMENTACIÓ RELATIVA
VALORACIÓ DE MANERA AUTOMATICA

ALS CRITERIS QUE SERAN OBJECTE DE

Contindrà la proposta econòmica d'acord amb el model següent:

1.- Proposició econòmica complimentada conforme el model de proposició que a continuació es
detalla:
"En ................................. amb DNI núm. ...................................... i veí de .............................
amb domicili al carrer.............. de ......................, actuant en nom propi / en representació de
...................(segons acredito amb el poder que acompanyo),
MANIFESTO
Que estic assabentat/da de l'anunci del procediment obert per a l'adjudicació del contracte
administratiu especial per a l'explotació indirecta de les activitats de restauració amb mòduls o
remolcs que se situaran a la zona de servitud de protecció en l’àmbit del Passeig Marítim per a
la temporada de bany de 2019.
Que accepto íntegrament les esmentades clàusules i sol·licito prendre part en la licitació per

optar a l'adjudicació d'un contracte per la prestació de l’activitat de restauració amb codi
____________ (incloure el codi i la descripció de l’activitat) de Cunit i en cas de resultar
adjudicatari/ària, em comprometo al compliment estricte de les obligacions inherents a
l'atorgament
de
la
autorització,
oferint
la
quantitat
de.............................................................euros més IVA (EN NÚMEROS I LLETRES) en
concepte de Cànon anual.
Així mateix, faig manifestació expressa que conec i accepto que, en cas de ser impossible
l'adjudicació del contracte, per decisió d'altres Administracions, no tindrà cap dret adquirit ni
dret a reclamació o indemnització de cap mena a càrrec de l'Ajuntament de Cunit.
Data i signatura del proponent"
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen, tant del
sobre 1 del 2 com del 3.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o persones que signin l’oferta ha o han de ser les mateixes que hagin signat la
declaració responsable del sobre 1.
.../...

Quart.- ESTABLIR la no constitució de la Mesa de contractació de conformitat amb el
que estableix l’article 326 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.”...............................................................................................................................

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
Cunit, data de signatura electrònica
El secretari

Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa e.f
Montserrat Carreras García

