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ANTECEDENTS
PRIMER.- Per acord adoptat mitjançant Decret de l’Alcaldia 2021/42, de 21 d’abril de
2021, es va aprovar l’expedient licitatori del Contracte administratiu especial
d’explotació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues.
SEGON. Es va publicar anunci de la licitació en el Perfil del Contractant de la
Corporació en data 22 d’abril de 2021.
TERCER. El nombre d’ofertes rebudes en forma i termini són:
Persona Licitadora
Tarannà Comunicacció SL

Data
d’entrada
05/05/2021

Hora
d’entrada
12:49:34

Registre
d’entrada
E-2021-1209

QUART. En sessió interna de la Mesa de Contractació celebrada el dia 11 de maig de
2021 es va procedir a l’obertura del Sobre A de les ofertes presentades. Analitzat el seu
contingut la Mesa de Contractació va acordar:
1. Requerir a l’empresa Tarannà Comunicacció SL, que presenti la documentació
aportada en format no editable i signada per part de la persona responsable, en
el format i termini que determini el PCAP.
2. Atès que la documentació aportada permet l’avaluació de l’oferta que depèn d’un
judici de valor, sotmetre la documentació aportada en el SOBRE A de les ofertes
a l’anàlisi del personal tècnic per tal que emeti informe valoratiu dels criteris que
depenen d’un judici de valor en un termini no superior a 7 dies.
CINQUÈ. En data 11 de maig de 2021 la Secretaria de l’Ajuntament va tramitar el
requeriment acordat en la Mesa de Contractació pels canals establerts en el PCAP.
SISÈ. En data 12 de maig de 2021 i mitjançant RE núm. E-2021-1309 Tarannà
Comunicacció SL ha presentat la documentació esmenada i requerida.
SETÈ. En data 18/052021, el personal tècnic que forma part de la Mesa de
Contractació del Procediment de Contractació emet informe sobre els criteris que
depenen d’un judici de valor en virtut del que estableix la Clàusula tretzena dels Plecs
de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació.
En data 18/05/2021 la mesa de contractació dona a conèixer l’informe emès. L’apartat
de valoració de l’informe es transcriu a continuació:
“(...)
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3.- ANÀLISI DE LES OFERTES PER CRITERIS DE VALORACIÓ
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3.1.- Anàlisi del Contingut:
A. Memòria sobre el projecte de dinamització que es vol donar a l’activitat:
TARANNÀ COMUNICACCIÓ, SL:
Respecte a l’organització del Servei de Bar la memòria no conté cap
explicació.
Respecte a l’experiència en la gestió i dinamització d’activitats similars
l’empresa interessada acredita haver dut a terme serveis de similar activitat en el
Bar de la Piscina municipal de Sant Martí Sarroca, en el Bar de la Piscina
Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues i d’altres experiències en el món de la
restauració a nivell privat.
Respecte a l’escandall de productes ecològics, de proximitat o de comerç
just indica quins productes incorpora:






Verdures: de proximitat.
Vins i caves: Cellers del Penedès
Cerveses Artesanes: L’Estupenda, Reptilian, Celebra, Espiga...)
Embotits i Carn: Embotits Bundó (sense gluten)
Gel i Gelats: Glaçons Els Pingüins.

Respecte al Calendari d’activitats a realitzar, exposa que es realitzarà
sessions de dj o actuacions musicals en directe cada cap de setmana; nits
temàtiques en els menjars a oferir i els espectacles; vermuts musicals; banys
nocturns; i la nit de Llàgrimes de St. Llorenç
B. Inversions previstes al llarg de la durada del contracte:
TARANNÀ COMUNICACCIÓ, SL:
Concepte
6 cadires
Característiques tècniques: No s’especifiquen
1 taules
Característiques tècniques: No s’especifiquen

Data de la
inversió
20/06/2021
20/06/2021

Import
200,00€
120,00€

3.2.- Valoració:
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Atès que el Plec de Clàusules Administratives Particulars no estableix com puntuar el
contingut del Sobre A de les ofertes, tant sols aspectes generals que s’han de tenir en
compte a l’hora de puntuar i la puntuació màxima a establir per a cada aspecte, el
personal tècnic que sotasigna estableix la puntuació que es detalla a continuació per a
cada àmbit amb els que s’ha analitzat el contingut del Sobre A:


Memòria sobre el projecte de dinamització que es vol donar a l’activitat:
Respecte a l’organització del Servei de Bar no es realitza una concreció en el
funcionament del Bar. Es valora en 0 punts aquest apartat sobre 5 possibles.

Nom
Tarannà Comunicacció, SL

Puntuació
0

Respecte a l’experiència en la gestió i dinamització d’activitats similars la
persona licitadora exposa que té experiència en activitats de restauració a nivell
privat i de dinamització d’esdeveniments. També acredita documentalment haver
dut a terme una activitat similar en la Piscina Municipal de Sant Martí Sarroca i a
la Piscina Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues. Es valora aquest apartat
sobre 5 possibles de la següent manera:
Nom
Tarannà Comunicacció, SL

Puntuació
5

Respecte a l’escandall de productes ecològics, de proximitat o de comerç
just a incorporar en el Bar de la Piscina Municipal, la persona licitadora detalla
un escandall de productes que oferirà. Es valora aquest apartat sobre 2,5
possibles de la següent manera:
Nom
Tarannà Comunicacció, SL

Puntuació
2,5

Respecte al Calendari d’activitats a realitzar, la persona licitadora detalla les
activitats que té intenció de realitzar. Es valora aquest apartat sobre 2,5
possibles de la següent manera:
Nom
Tarannà Comunicacció, SL


Puntuació
2,5

Inversions previstes al llarg de la durada del contracte:
El personal tècnic que sotasigna l’informe acorda que per tal de valorar aquest
apartat, tenint en compte que el PCAP especifica en la seva clàusula 11a que
calia detallar les característiques tècniques de les inversions a realitzar, no es
puntuaran les inversions que no es detallin llurs característiques. Respecte a la
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puntuació de cada inversió es puntuarà a raó d’1 punt fins a un màxim de 10
punts:
Nom
Tarannà Comunicacció, SL

Puntuació
0

4.- CONCLUSIONS
Puntuem el contingut del sobre B de les ofertes presentades per tal de valorar els criteri
que depèn d’un judici de valor de la següent manera:
Nom
Tarannà Comunicacció, SL
“

Memòria
10

Inversions
0

Total
10

Seguidament, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre amb l’oferta
avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
L’oferta presentada es detalla a continuació:
 Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:
Tarannà Comunicacció, SL
Cànon ofertat (import anual) sense IVA

750,00€

 La tarifa de preus més avantatjosa per al públic (preu sense iva):
Tarannà Comunicacció, SL
Cafè

1,09 €

Cafè tallat

1,27 €
1,36 €

Cafè amb llet
Refresc en llauna (de l’estil coca-cola,
fanta, nestea, tònica)

1,63 €

Cervesa en llauna
Aigua de 33cl

1,81 €
0,9 €

Entrepà fred de formatge

3,27 €

Entrepà calent de llom

4,36 €

 Compromís de Servei de sopars:
Tarannà Comunicacció,
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SL
Servei de sopar els 7 dies de la setmana
Servei de sopar 6 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)
Servei de sopar 5 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)
Servei de sopar 4 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)
Servei de sopar 3 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)
Servei de sopar 2 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)
No, prestar el servei de sopars en el bar
de la piscina

x

L’Apartat G del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives
Particulars estableix els criteris d’avaluació de les ofertes i la forma de puntuar-los. La
ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica es detalla a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 75 punts distribuïts de la
següent manera:
 Oferta Econòmica- Millora del cànon
fins a 40 punts.
 Tarifa de preus:
fins a 15 punts.
 Sopars
fins a 20 punts.
El resultat és el que es detalla a continuació:
 Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:

Tarannà Comunicacció, SL

Import ofertat

Puntuació

750,00€

40,00

Respecte a les ofertes econòmiques es constata que cap d’aquestes es troben
incurses en presumpció de baixa anormal respecte el que es recull en l’apartat H del
Quadre de Característiques del contracte recollit en el PCAP.
 La tarifa de preus més avantatjosa per al públic:
Import

Puntuació
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Ofertat
Tarannà
1,09 €

Cafè

1,50

1,27 €
1,36 €

1,50

Refresc en llauna (de l’estil coca-cola,
fanta, nestea, tònica)

1,63 €

1,50

Cervesa en llauna

1,50

Aigua de 33cl

1,81 €
0,9 €

Entrepà fred de formatge

3,27 €

Entrepà calent de llom

4,36 €

Cafè tallat
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Cafè amb llet

1,50

1,50
3,00
3,00

 Sopars:
Tarannà Comunicacció,
SL
Servei de sopar 5 dies de la
setmana (prestant servei els
divendres i dissabtes)

Puntuació
16,00

x

La puntuació global dels criteris d’avaluació de les Ofertes són els que es
detallen a continuació:

Nom

Tarannà Comunicacció, SL

Criteri Criteris de Valoració Automàtics
s
Cànon
Preus
Sopars
Judici
de
Valor
10
40
15
16

Total

76

En base a la puntuació obtinguda, la Mesa de Contractació, Acorda:
1. Admetre l’Oferta presentada i requerir a l’empresa Tarannà Comunicacció SL,
que presenti la documentació aportada en format no editable i signada per part
de la persona responsable, en el format i termini que determini el PCAP.
2. Classificar les ofertes per ordre decreixent de major puntuació a menor
puntuació:
Nom
Total
Tarannà Comunicacció, SL
76
3. Proposar a l’Òrgan de Contractació l’Adjudicació del contracte de Servei
anomenat “Contracte administratiu especial d’explotació del servei de bar de la
piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues” a Tarannà Comunicacció, SL.
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4. Requerir a Tarannà Comunicacció, SL per a què, dins del termini de set dies
hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la documentació
justificativa i acreditativa que es recull a la Clàusula 14.1 del PCAP. Així mateix,
caldrà presentar resguard acreditatiu de la constitució de la Garantia Definitiva
estipulada a l’apartat J del Quadre de Característiques del PCAP en algun
dels formats recollits en la Clàusula 15 del PCAP.
5. En el supòsit que no presenti la documentació requerida la persona amb l’oferta
classificada en primer lloc, la contractació del servei quedaria deserta al no
haver-se presentat cap altre oferta.
VUITÈ. En data 18/05/2021, amb registre S-2021-657, es fa requeriment de
documentació a la TARANNA COMUNICACCIO SL, d’acord amb l’article 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, perquè en el termini de 7 dies
hàbils, a comptar de l’enviament de la comunicació, presenti la documentació
justificativa.
En data 26/05/2021, amb registre d’entrada E-2021-1436, i dins el termini atorgat, la
TARANNA COMUNICACCIO, SL, tramet la documentació requerida, mitjançant la
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, la qual és qualificada.
En la tramesa de documentació aportada s’observa que hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o
esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils.
En data 07/06/2021, amb registre S-2021-802, es fa requeriment de documentació a la
TARANNA COMUNICACCIO SL, per tal que esmeni l’aportació de documentació
d’acord amb la clàusula 14.2 del PCAP i en relació a l’article 141.2 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contracte del sector públic, en el termini de 3 dies hàbils, a comptar
de l’enviament de la comunicació.
En data 07/06/2021, amb registre d’entrada E-2021-1565, i dins el termini atorgat,
l’empresa TARANNA COMUNICACCIO SL, tramet la documentació d’esmena
requerida, mitjançant la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital.
En data 08/06/2021 el secretari de la corporació emet informe en base a tota la
documentació aportada per part de l’empresa TARANNA COMUNICACCIO SL, la qual
es qualifica, i no s’observa que en ella hi hagi defectes o errors, essent per tant de
conformitat amb els requeriments previstos als plecs de clàusules administratives.
Vist que existeix l’aplicació pressupostària 55001 corresponent a l’exercici 2021 del
cànon a aportar per part de l’adjudicatari del contracte administratiu especial
d’explotació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues (Estiu
2021). Així mateix, el vigent pressupost municipal de despeses existeix l’aplicació
pressupostària 342/22612 corresponent a l’exercici 2021 per fer front a les despeses
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generades per les obligacions accessòries de prestar el servei de control d’accés a la
Piscina Municipal i neteja dels vestidors els caps de setmana i festius.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14132348 3S1OA-P1R65-QSS8V 99411AD930FC0028DCABC6980F60AE5989D46010) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Vist el que disposen les clàusules 14, 15, 17 i 18 del plec de clàusules administratives
particulars.
Vist el que disposen els articles 151, 153, 154, 159 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014.
En virtut de les competències atribuïdes per la legislació vigent,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu especial d’explotació del servei de bar de
la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues (exp. 2021 305) a favor de TARANNA
COMUNICACCIO SL (B67171348), d’acord amb l’oferta següent:
 Oferta econòmica - Millora del cànon mínim indicat:
Cànon ofertat (import anual) sense IVA

750,00 €

 La tarifa de preus més avantatjosa per al públic (preu sense IVA):
Tarannà Comunicacció, SL
1,09 €
1,27 €
1,36 €

Cafè
Cafè tallat
Cafè amb llet
Refresc en llauna (de l’estil coca-cola,
fanta, nestea, tònica)

1,63 €

Cervesa en llauna
Aigua de 33cl

1,81 €
0,90 €

Entrepà fred de formatge

3,27 €

Entrepà calent de llom

4,36 €

 Compromís de Servei de sopars:
Tarannà Comunicacció,
SL
Servei de sopar 5 dies de la setmana
(prestant servei els divendres i
dissabtes)

x
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Segon.- Notificar el present acord a l’empresa licitadora mitjançant notificació
electrònica i publicar la resolució d’adjudicació del contracte en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte, la qual s’efectuarà en el termini de
quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Publicar en el perfil del contractant la formalització del contracte, en el termini
no superior a quinze dies naturals, després del seu perfeccionament.
Quart.- Comunicar el contracte adjudicat en el Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, un cop formalitzat el contracte, per a la seva inscripció.
Cinquè.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció d’aquest ajuntaments als efectes
oportuns.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
L’ALCALDE
JORDI FERRER VERGE

DAVANT MEU,
EL SECRETARI ACCIDENTAL
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