LLORET FUTUR SA
CIF: A-1735433

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER
CONTRACTAR EL SERVEI CONSISTENT EN LA DIRECCIÓ I
MONITORATGE DE LA DINAMITZACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA
DE LA PLATJA DE LLORET I PLATJA DE FENALS

A Lloret de Mar, el dia 8 de juny de 2016
A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació, mitjançant procediment
obert, del servei consistent en la DIRECCIÓ I MONITORATGE DE LA
DINAMITZACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA DE LA PLATJA DE LLORET I PLATJA DE
FENALS.
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text
Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa el President de Lloret Futur, SA Sr. JAUME DULSAT
RODRIGUEZ, i la formen el Secretari de la Junta General de Lloret Futur, SA
Sr. RAFEL GARCIA JIMENEZ i la tècnica d’Administració de Lloret Futur, SA,
la Sra. BIBIANA POUS. Actua com a Secretària l’empleada amb funcions
administratives de Lloret Futur SA, Sra. LAURA TEIRA.
Obert l'acte pel Sr. President i examinat l'expedient, es comprova el
següent:
La Direcció Operativa de Lloret Turisme celebrada en sessió celebrada el dia
19/02/2016 va aprovar el plec de condicions regulador del procediment
obert, per a l’adjudicació del servei consistent en la DIRECCIÓ I
MONITORATGE DE LA DINAMITZACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA DE LA PLATJA
DE LLORET I PLATJA DE FENALS, i l’anunci de la seva convocatòria va ser
publicada al perfil del contractant de Lloret Futur SA.
En el període de presentació de pliques se'n van presentar 1 licitador:
LICITADOR
Plica 1 – ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
En data 18/05/2016 es va realitzar l’acta d’obertura del Sobre n. 1 i en data
19/05/2016 del Sobre n. 2. La documentació tècnica, contingut del Sobre n.
2, es va passar als Serveis Tècnics per a la corresponent valoració.
Un cop emès dit informe, en data 01/06/2016, es realitza, en data
02/06/2016 l’acta d’obertura del sobre n. 3, corresponent a l’oferta

econòmica i les millores. La documentació continguda en el sobre n. 3 es va
passar als Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.
En data 07/06/2016, els Serveis Tècnics Municipals emeten el següent
informe:
“INFORME TÈCNIC
Identificació del document
Informe de valoració de les propostes per al contracte de serveis consistent
en la direcció i monitoratge de la dinamització lúdica i esportiva de la platja
de Lloret i platja de Fenals.
Antecedents
En data 18/05/2016 es va fer l’acte d’obertura del sobre núm. 1 de les
pliques presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
servei consistent en la direcció i monitoratge de la dinamització lúdica i
esportiva de la platja de Lloret i platja de Fenals.
Les proposicions presentades a l’esmentada licitació van ser:
Plica núm. 1 – ANTONI RODRIGUEZ PEREZ
En data 19/05/2016 es va fer l’acte públic d’obertura del sobre núm. 2.
En data 2 de juny es va fer l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3 de la
plica admesa per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei
consistent en la direcció i monitoratge de la dinamització lúdica i esportiva
de la platja de Lloret i platja de Fenals.
Fets
D’acord amb els criteris d’adjudicació valorables de forma automàtica
mitjançant l’aplicació de fórmules establerts en la clàusula 15.A del Plec de
clàusules econòmico administratives i jurídiques reguladores del procediment
obert per a l’adjudicació del contracte de serveis consistent en la
dinamització lúdica i esportiva de la platja de Lloret i platja de Fenals, els
criteris de valoració i les puntuació màximes per a cadascun d’ells són els
següents, sobre una puntuació màxima possible de 50 punts:
1)
2)

Oferta econòmica, fins a 30 punts
Millores proposades, fins a 20 punts

1.- Oferta econòmica: fins a 30 punts
El criteri a seguir per puntuar la proposta econòmica serà el de donar els
30 punts a una teòrica oferta que es situés en un valor de baixa
equivalent al límit a partir del qual es podria considerar en situació de
temeritat. Aquest valor es determina a partir de la següent expressió:
∑(baixes %) / nombre d’ofertes+ 10 %, i en base a aquest valor
puntuar les ofertes rebudes segons la regla de proporcionalitat inversa.”
El preu base de licitació establert en la clàusula 2 del plec és: 49.500,00 €
anuals (IVA a part).
La quantitat proposada per la plica 1 és de 48.500,00 € anuals (IVA a part).

2.- Millores proposades: fins a 20 punts
Respecte les millores proposades previstes per plec es contemplaven:
-

Realització d’activitats esportives dirigides (aeròbic, aguagim,
gimnàstica de manteniment,...) a la platja de Fenals durant el període
de servei de miniclub.
La puntuació atorgada, seguint el criteri fixat per plec és de 10 punts,
en tant que s’ha ofert la realització d’activitats esportives dirigides tots
els dies de la setmana, a raó d’1h/dia.

-

Realització d’activitats esportives en grup monitoritzades (futbol platja,
voleibol platja o similars) a la platja de Fenals durant el període de
servei del miniclub, de 18.00 a 20.00 hores.
La puntuació atorgada, seguint els criteris establerts per plec és de 10
punts, atès que la plica 1 ha ofert realitzar activitats esportives en grup
tots els dies de la setmana, a raó d’2h/dia

Informe PROPOSTA
De la valoració de les pliques presentades exposada en els apartats
precedents, la puntuació resultant ha estat la que s’exposa a continuació:
Criteri de valoració
1) Oferta econòmica
2) Millores proposades
Puntuació final

Puntuació màxima
Fins a 30 p.
Fins a 20 p.
Màx. 50 p.

Plica 1
5,04
20
25,04

“
El resum de la puntuació dels sobres n. 2 i 3 és el següent:
LICITADOR
Plica 1 – ANTONI
RODRIGUEZ PEREZ

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE N.2
SOBRE N. 3
24,50

25,04

TOTAL

49,54

L’empresa que obté major puntuació en la valoració efectuada d’acord amb
el barem de mèrits del plec de condicions és ANTONI RODRIGUEZ PEREZ.
Atès el que disposa l'art. 320 del RD Legislatiu 3/2011, sobre la mesa de
contractació.
La Mesa de Contractació acorda presentar a la Direcció operativa de
Lloret Futur SA, la següent proposta:
Requerir a l’empresa ANTONI RODRIGUEZ PEREZ previament a l’adjudicació
del contracte administratiu, mitjançant procediment obert, del servei
consistent en la DIRECCIÓ I MONITORATGE DE LA DINAMITZACIÓ LÚDICA I
ESPORTIVA DE LA PLATJA DE LLORET I PLATJA DE FENALS, amb subjecció

al plec de condicions econòmico-administratives i a les propostes de millora
realitzades pel contractista, de la qual cosa es desprèn que el preu i la
durada del contracte són les següents:
- Preu:
48.500,00 €/anual, IVA a part.
- Millores:
Realització d’activitats esportives dirigides (aeròbic, aguagim,
gimnàstica de manteniment, ...) a la platja de Fenals durant el
període de servei de miniclub: Tots els dies de la setmana, a
raó de 1h/dia
Realització d’activitats esportives en grup monitoritzades
(futbol platja, voleibol platja o similars) a la platja de Fenals
durant el període de servei de miniclub, de 18:00 a
20:00h: Tots els dies de la setmana, a raó de 2h/dia
-

Durada:
2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. Si
ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més,
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.

A continuació, a les 11:20 hores, el Sr. President declara acabada la
reunió l'acta de la qual és signada pel Sr. President i els membres de la
Mesa. Ho certifico.

