AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE LES
INSTAL·LACIONS DE XIRINGUITO I PISCINA MUNICIPAL.
Els Pallaresos, els dia 24 de gener de 2017 a les 19:00 hores a la sala de reunions de
l’Ajuntament, es reuneix la mesa de contractació per tal de proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació de la concessió de domini públic de les instal·lacions de
xiringuito i piscina municipal, de conformitat amb el plec de clàusules administratives
particulars reguladores de la licitació.

President/a:
Vocals:

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos, Alcalde
Sr. Toni Tenorio, regidor d’esports
Sr. Saül Garreta, arquitecte municipal
Sr. Jordi Roldan, tècnic municipal
Sra. Mariona Valls Cunillera, secretària de la corporació i que
actuarà com a secretària de la Mesa de contractació.

El President declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret 8/2017 de composició
de la Mesa de Contractació, i la secretària llegeix els criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica (valor màxim de 50 punts).
1. Millor oferta econòmica (màxim 40 punts). Essent el cànon mínim a ofertar de
900 euros/mensuals. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment. Per tant,
la valoració es realitzarà aplicant les següents fórmules:
PCX (puntuació corresponent a la proposta que oferta major cànon) = 50 punts
PCi (puntuació corresponent a la proposta el cànon de la qual es valora) = Ci (cànon
ofertat per la proposta a valorar) / CX (cànon corresponent a la proposta que oferti el
major cànon) x 50.
EMPRESA
P. R. R.
J.C.B.
CALAFELL ACTIVA, SCP

VALORACIÓ
901/1.250 x 50
1.250 €
500€

TOTAL
28,83 punts
40 punts
Desqualificat
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La Mesa de contractació desqualifica la proposta presentada per Calafell Activa SCP
atès que el cànon ofertat està per sota del mínim establert a les bases (900€ mensuals).
2. Valor tècnic de l’oferta (es valorarà en 10 punts). Es valorarà mitjançant la
puntuació de la memòria del servei a presentar pels licitadors, de la qual es
valoraran els següents aspectes:
a) Major amplitud d’horari proposat: màxim 5 punts, partint de l’horari mínim fixat per
l’Administració, es valoraran amb 0,25 punts cada 1 hora addicional d’obertura del
local, fins un màxim de 20 hores.
Per tant, la valoració es realitzarà aplicant la següent fórmula:
Poi (puntuació de l’oferta a valorar) = 0,25 x HAoi (total d’hores addicionals propostes
per l’oferta a valorar (excloses les fraccions), respecte l’horari mínim fixat al plec) =
0<5.
EMPRESA
P. R. R.
J.C.B.

VALORACIÓ
0,25 x 20
No especificació hores

TOTAL
5 punts
0 punts

La puntuació de la oferta J.C.B és 0 punts atès que no ha concretat proposta d’horari
d’obertura i, per tant, la fórmula és inaplicable.
b) Major amplitud d’activitats relacionades amb el locals (màxim 5 punts). Es
valorarà amb un punt cada hora d’activitat complementària fins un màxim de
cinc hores activitats complementàries al mes.
Atès que cap licitador ha proposat amplitud d’activitats relacionades amb el local, la
puntuació és 0 per a tots els proposants.
Per tot el qual, la puntuació total del sobre 3 referents als criteris avaluables de
forma automàtica amb un valor màxim de 50 punts és la següent:
EMPRESA
P. R. R.
J.C.B.

VALORACIÓ
28,83+ 5
40

TOTAL
41,05 punts
50 punts
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Si sumem les puntuacions, el resultat final és el següent:
EMPRESA

SOBRE 2
46 punts
33,5 punts

P. R. R.
J.C.B.

SOBRE 3
41,05 punts
50 punts

TOTAL
87,05 punts
83,5 punts

La Mesa, per tant, proposa l’adjudicació del contracte a favor de la següent empresa
P.R.R., amb DNI –182W, tenint en compte la puntuació obtinguda en els diferents
criteris d’adjudicació.
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, essent les 20:00
hores del dia 24 de gener de 2017 i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que
en dóna fe.

Vist-i-plau
El President
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