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6.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT OBERT PE R A 
L’ATORGAMENT MUNICIPAL D’AUTORITZACIONS D’EXPLOTACI Ó DELS 
SERVEIS DE TEMPORADA  PER ALS ANYS 2011 A 2014 A LE S PLATGES 
DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2011, va prendre, 
entre d’altres, l’acord següent: 
 

“PRIMER.-  Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic i zona marítima 
terrestre per al desenvolupament de les activitats previstes en el pla d’usos de 
la platja de Canet de Mar per als anys 2011 a 2014 
 
SEGON.- Que el plec de clàusules administratives particulars s’exposi al públic 
pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al DOGC, per 
tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Incoar expedient per a l’atorgament de les autoritzacions 
d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als 
anys 2011 a 2014, essent els tipus de licitació els següents: 
 
a) Guingueta núm. 1. 
Situació: platja del Cavaió. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 17.550.- €./temporada 
 
b)  Guingueta núm. 3. 
Situació: platja de Canet de Mar. 
Ocupació màxima: 20m2 de caseta i 100m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 
 
c)  Guingueta núm. 4 
Situació: Platja de Canet de Mar. 

Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 

d)  Guingueta núm. 5 

Situació: Platja de Canet de Mar 

Ocupació màxima: 20 m2 de caseta i 100 m2 de terrassa. 
Cànon: 7.500.- €./ temporada 

e) zona d’hamaques i ombrel·les. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 8.- €/hamaca i temporada. 
 
f) zona de patins. 
Situació: Platja de Canet de Mar. 
Cànon: 19.- €/patí i temporada. 
 
QUART.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGC i al perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons allò que disposa l’art. 
126.1 de la LCSP. 
 



Ref: m/r 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CINQUÈ.- L’eficàcia del present acord i de tot l’expedient d’atorgament de les 
autoritzacions a tercers, restarà condicionada suspensivament a l’obtenció de 
les autoritzacions del Pla d’usos de temporada a la platja de Canet de Mar, que 
resultessin exigibles, de manera que, si a instància dels esmentats organismes, 
l’Ajuntament no pogués atorgar autorització municipal per a algun dels serveis 
previstos, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a reclamació de cap mena, 
en els termes suspensius susdits. 
 
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, 
o membre de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució del 
present acord.” 
 

Atès que s’ha dut a terme un procediment de pública concurrència mitjançant 
publicació del procediment obert al DOGC núm. 5827 de data 28.2.2011 i al 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar en data 18.02.2011. 
 
Atès que en data 16.03.2011, es va procedir a l'obertura dels sobres A i B 
aixecant-se les corresponents actes per part de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que en data 22.03.2011, l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Amatller Micola, 
va emetre un informe de valoració de la documentació presentada en el sobre B. 
 
Vista l'acta de valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 23.03.2011, el contingut literal de la qual és el següent: 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B I OBERTURA DELS SO BRES C 
PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ATORGAME NT DE 
LES AUTIRITZACIONS DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLA TJA PER 
ALS ESTIUS 2011-2014. 

 

Lloc:                      Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                      23/03/2011 
Horari:                   13.00 h. 

 Hi assisteixen:    President: Cati Forcano Isern, Regidora d’Urbanisme  
 

      Vocals: Albert Lamana i Grau, Regidor d’Obres, Serveis i Via 
Pública 
Roser Argemí Villascusa, interventora acctal. de la 
Corporació 

   Núria Mompel i Tusell, secretària. 
Marta Roig Muñoz, que actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació 

 
 
 

Licitadors: 
 

1. Marcin Damian Zuterek 
2. Pol Fernández Abril 
3. Jordi Serra Mir 
4. Vam Group Eleven, S.L. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada 
en el sobre B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el 
procediment obert per a l’atorgament de les autoritzacions dels serveis de 
temporada de platja de Canet de Mar per als estius 2011-2014, convocat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de febrer de 2011, 
publicat en el DOGC núm. 5827 de data 28.02.2011, en el BOE de data 
02.03.2011, i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en 
data 24.02.2011.  
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 
16.03.2011, es va deduir que cap licitador havia aportat tota la documentació 
exigida pel PCAP. La manca de documentació en cada cas, era la següent: 
 
 
1. Mª Jose Cortés Rosique:   

 
•     Manca compulsa del DNI. 
• Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
• Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
• Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 

que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i 
perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la prestació 
d’aquest servei. 

 
2. Laura Ribas Santiago:   
 
• Manca compulsa del DNI. 
• Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
• Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
• Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 

que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i 
perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la prestació 
d’aquest servei. 

 
3. Miguel Fernández Moreno.  

 
• Manca compulsa del DNI. 
• Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

ssegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
• Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
• Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 

que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i 
perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la prestació 
d’aquest servei. 

 
 

4. Angela Santiago Camacho.  
 
• Manca compulsa del DNI. 
• Manca presentar solvència econòmica i financera mitjançant una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 
• Manca acreditar solvència tècnica o professional. 
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• Manca aportar compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 
que es pugui derivar de l’actuació del titular de la llicència per danys i 
perjudicis causats a tercers durant tot el temps que duri la prestació 
d’aquest servei. 

 
5. José Luis Rodríguez Gutierrez:   
 
• Manca compulsa del DNI. 
• Manca acreditació solvència professional 
 
 
6. Jordi Palomino Rienda.  
 
• Manca acreditació solvència professional 
 
 
7. Marcin Damian Zuterek . 
 
• Manca aportar declaració responsable d’acord amb el punt 5.2 del plec de 

clàusules particulars. 
 
 
8. Josep Barange Salvanyà  
 
• Manca acreditació solvència econòmica i financera  
 
 
9. Pol Fernández Abril  
 
• Manca compulsa passaport 
• Manca aportar declaració responsable d’acord amb el punt 5.2 del plec de 

clàusules particulars. 
• Manca acreditar solvència econòmica i financera presentant una 

assegurança de responsabilitat civil actualitzada. 
 
10. Jordi Serra Mir  
 
• Haurà d’aclarir en nom de qui es presenta la documentació, i en 

conseqüència, presentar tota la documentació exigida pel plec de clàusules 
en nom de la persona física o jurídica que sigui el licitador. 

 
 
11. Josep Maria Terradas Canal.  
 
• Manca compulsa DNI 
• Manca acreditar solvència econòmica i financera 
 
12. Vam Group Eleven, S.L.  
 
• Manca compulsa DNI  del administrador de la societat 
• Manca compulsa escriptures de constitució de la societat 
• Manca declaració responsable d’acord amb el model del punt 5.2 del plec 

de condicions. 
• Manca acreditació solvència econòmica i financera 
• Manca acreditació solvència tècnica o professional 
• Manca compromís de fer efectius els corresponents cànons 
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• Manca compromís d’assumpció de la totalitat de la responsabilitat 
 
 
3. La Mesa de Contractació va atorgar als licitadors presentats un termini de 
fins a 3 dies hàbils per aportar la documentació ressenyada, advertint-los que, 
altrament, la seva plica seria rebutjada. Dins del termini atorgat a l’efecte, tots 
els licitadors han aportat la documentació requerida, excepte el senyor José 
Luis Rodríguez Gutierrez, la plica del qual ha resultat exclosa. 
 
4. La Mesa de Contractació va donar trasllat dels sobres B a l’enginyera 
municipal per a la seva valoració, la qual en data 22.03.2011 ha emès un 
informe, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal, en relació a les pliques 
presentades en el concurs per a l’atorgament municipal d’autoritzacions 
d’explotació dels serveis de temporada per als anys 2011 a 2014 a les platges 
del terme municipal de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 

Al concurs s’han presentat, per a les diverses guinguetes (4 en total), els 
projectes de les següents persones: 
 
1. Sra. Maria Jose Cortés Rosique 
2. Sra. Laura Ribas Santiago 
3. Sr. Miguel Fernández Moreno 
4. Sra. Ángela Santiago Camacho 
5. Sr. Jordi Palomino Rienda 
6. Sr. Marcin Damian Zuterek 
7. Sr. Josep Barangé Salvañà 
8. Sr. Pol Fernández Abril 
9. Sr. Jordi Serra Mir 
10. Sr. Josep Maria Terradas Canal 
11. VAM GROUP ELEVEN, S.L. 
 
 
S’ha procedit a la valoració dels projectes tècnics presentats, independentment 
de les guinguetes a les quals s’han presentat, tenint en el punt 9.1.b del criteris 
que han de servir de base de l’adjudicació del Plec de Clàusules 
administratives particulars que regeixen el concurs per a l’atorgament 
d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada per als 
anys 2011 a 2014 a les platges del terme municipal de Canet de Mar, i que és 
el següent: 

b) la memòria detallada dels criteris d’anàlisi de l’entorn i de la proposta 
d’ordenació de l’espai, que es podrà acompanyar de la documentació gràfica 
justificativa. La memòria també expressarà les propostes de materials i 
elements del mobiliari, per tal d’assegurar unes condicions estètiques i 
funcionals adequades, la qualitat i característiques tècniques de la instal·lació, 
atribuint-se una puntuació màxima de fins a 35 punts. 

Per tant, independentment del nombre de guinguetes que es pretenen explotar, 
la tècnica que subscriu analitza, segons l’apartat que em correspon valorar, el 
tipus constructiu, la millora de l’entorn i condicions estètiques de les 
guinguetes, d’acord amb la documentació que els licitants s’adjunten (memòria 
i plànols).  
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El criteri de puntuació que segueix a continuació, és fet a judici propi, de la 
tècnica que subscriu una vegada examinats els documents aportats, i 
contrastant amb els que d’acord amb el meu lleial saber i entendre, són les 
millors. 

1. Sra. Maria José Cortés Rosique.................................................2,5 punts 

2. Sra. Laura Ribas Santiago..........................................................2.5 punts 

3. Sr. Miguel Fernández Moreno ....................................................2,5 punts 

4. Sra. Angela Santiago Camacho .................................................2,5 punts 

5. Sr. Jordi Palomino Rienda ......................................................11,75 punts 

6. Sr. Marcin Damian Zuterek ..........................................................25 punts 

7. Sr. Josep Barangé Salvanyà .......................................................24 punts 

8. Sr. Pol Fernández Abril.................................................................31 punts 

9. Sr. Jordi Serra Mir.........................................................................35 punts 

10. Sr. Josep Mª Terradas Canal ....................................................20,5 punts 

11. Vam Group Eleven, S.L. ..............................................................23 punts 

 
Cal fer constar que no totes les proposicions comenten com es realitzarà 
l’evacuació d’aigües residuals, però que serà imprescindible que totes les 
persones o societats adjudicatàries col·loquin i mantinguin una fosa sèptica a 
les seves instal·lacions.” 

5. Tot seguit el president obre el sobre C del primer licitador presentat  i 
continua pels successius en nombre d’onze, deixant-se constància en acta, en 
els següents termes: 
 
 

LICITADOR OFERTA ECONÒMICA 

Mª José Cortés Rosique Guingueta núm. 4:     9000.-€ 

Laura Ribas Santiago Guingueta núm. 1:  19.000.-€ 

Miguel Fernández Moreno Guingueta núm. 3:  13.500.-€ 

Angela Santiago 
Camacho 

Guingueta núm. 5:   9.000.-€ 

Jordi Palomino Rienda Guingueta núm. 5:   11.000.-€ 

Marcin Damian Zuterek Guingueta núm. 5:   8.600.-€ 

Josep Barangé Salvañà Guingueta núm. 5:   7.700.-€ 

Pol Fernández Abril 

Primera opció:  
Guingueta 4: 10.010.-€ 

Segona opció:  
Guingueta 3: 9.005.-€ 

Tercera opció:  
Guingueta 5: 8.505.-€ 

Jordi Serra Mir 

Primera opció:  
Guingueta 1: 18.555.-€ 

Segona opció:  
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guingueta 5: 10.005.-€ 

Tercera opció:  
guingueta 4: 9.555.-€ 

Josep Mª Terradas Canal Guingueta núm. 1: 21.752.-€ 

Vam Group Eleven, S.L. 
(opció acumulativa) 

Guingueta 1: 25.052.-€ 

Guingueta 3: 12.021.-€ 

Guingueta 4: 12.021.-€ 

Guingueta 5: 9.009.-€ 
 
 
6. El president informa els licitadors presentats que un cop efectuades les 
oportunes operacions aritmètiques per tal de determinar la puntuació assolida 
per cada licitador, s'aixecarà la corresponent acta per part de la Mesa. 

 
Atès que en la valoració dels sobres C, es va detectar que hi havia presumpció 
de temeritat en les ofertes presentades per l’empresa Vam Group Eleven, SL per 
a les guinguetes núm. 1 i 4 i pel Sr. Jordi Palomino Rienda per a la guingueta 
núm. 5, atorgant-se’ls un termini d’audiència de 10 dies per tal que poguessin 
destruir l’esmentada presumpció de temeritat. 
 
Vista l’acta de valoració dels sobres C emesa per la Mesa de Contractació, en 
data 12.04.2011, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“ACTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES C PRESENTATS EN EL P ROCEDIMENT 
OBERT PER A L’ATORGAMENT MUNICIPAL D’AUTORITZACIONS  D’EXPLOTACIÓ 
DELS SERVEIS DE TEMPORADA PER ALS ANYS 2011 A 2014 A LES PLATGES 
DEL TERME MUNICIPAL DE CANET DE MAR 

 
 

Lloc:                       Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                      12/04/2011 
Horari:                   14.30 h. 
Hi assisteixen:   Joaquim Mas i Rius, Alcalde  
 Albert Lamana Grau, regidor d’Obres, Serveis i Via Pública 

Roser Argemí Villascusa, interventora acctal. de la Corporació 
 Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de la Corporació 

Marta Roig Muñoz, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració del criteri inclòs en la clàusula 9.1.a) del PCAP 
que regeix la present contractació, en els termes següents: 
 

a) el cànon municipal podrà ser millorat a l’alça, atribuint-se una puntuació 
màxima de fins a 65 punts per aquest criteri. El cànon més alt proposat tindrà 
la puntuació més alta (65 punts) i la resta rebrà una puntuació inversament 
proporcional respecte de l’oferta amb més puntuació, d’acord amb la següent 
fòrmula: 

 



Ref: m/r 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Cànon o preu a valorar x 65 / Cànon o preu més alt=punts obtinguts per 
l’oferta a valorar. 
 

Oferta econòmica (fins 65 punts) 
 
Guingueta núm. 1: 
 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 3 
 

 
Les ofertes presentades han estat les següents: 
  
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 4 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Guingueta núm. 5: 
 

Les ofertes presentades han estat les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març per l’enginyera tècnica municipal on 
s’observaven uns possibles valors desproporcionats de les ofertes presentades per Vam 

NOM OFERTA 
Laura Ribas Santiago 19.000 € 
Jordi Serra Mir 18.555 € 
Josep M. Terradas 21.752 € 
Vam Group Eleven 25.052 € 

NOM OFERTA 
Miguel Fernández Moreno 13.500 € 
Pol Fernández Abril 9.005 € 
Vam Group Eleven, S.L. 12.021 € 

NOM OFERTA 
Maria Jose Cortés Rosique 9.000 € 
Pol Fernández Abril 10.010 € 
Jordi Serra Mir 9.555 € 
Vam Group Eleven, S.L. 12.021 € 

NOM OFERTA 
Angela Santiago Camacho 9.000 € 
Jordi Palomino Rienda 11.000 € 
Marcin Damian Zuterek 8.600 € 
Josep Barangé Salvanyà 7.700 € 
Pol Fernández Abril 8.505 € 
Jordi Serra Mir 10.005 € 
Vam Group Eleven 9.009 € 
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Group Eleven respecte a les guinguetes 1 i 4, i un possible valor desproporcionat de 
l’oferta presentada pel Sr. Jordi Palomino Rienda respecte a la guingueta núm. 5. 
 
Vist l’informe emès en data 11 d’abril  d’enguany per l’enginyera municipal i la secretària 
accidental de la Corporació, en relació a la justificació de manca de desproporcionalitat 
de les ofertes presentades per l’empresa Vam Group Eleven, S.L. I EL Sr. Jordi 
Palomino Rienda, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Sílvia Amatller Micola, enginyera de l’Ajuntament de Canet de Mar i Cristina 
Cabruja Sagré, secretària accidental de la Corporació, en relació a la justificació 
de manca de desproporcionalitat de les ofertes presentades per l’empresa Vam 
Group Eleven, SL i el Sr. Jordi Palomino Rienda en el procediment de pública 
concurrència per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’explotació dels 
serveis de temporada a les platges de Canet de Mar durant els anys 2011-2014, 
emeten el següent 
 
INFORME 
 
Primer.-  En relació a l’empresa Vam Group Eleven, SL, cal dir que va presentar 
dues ofertes que s’han trobat incurses en temeritat, en concret per les 
guinguetes núm. 1 i núm. 4.  
 
Dins del termini atorgat a l’efecte han presentat documentació per intentar 
trencar la presumpció de temeritat en la que s’havien trobat incursos inicialment.  
 
Analitzada la documentació presentada, es constata que es limita a presentar 
dues actes notarials de dipòsit de xec bancari per valor de 25.052 € pel que fa a 
la guingueta núm. 1 i de 12.021 € pel que fa a la guingueta núm. 4, un certificat 
ampliat de capacitat econòmica i una declaració de bones intencions. 
 
Val a dir que en l’escrit tramès en data 28/03/2011, es requeria al licitador per tal 
que dissipés la presumpció de temeritat en la que es trobava incursa la seva 
oferta, això és, justificar que durant els quatre anys de durada de l’autorització, 
l’explotació de la guingueta donaria guanys suficients per poder fer efectiu tant el 
cànon ofert a l’Ajuntament (això és 25.052 € a l’any pel que fa a la guingueta 
núm. 1 i 12.021 € pel que fa a la guingueta núm. 4), com el que s’haurà de 
liquidar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya. En comptes d’això el licitador ha aportat: 
 
• Dues actes notarials conforme s’ha dipositat un xec per valor de 25.052 € pel 

que fa a la guingueta núm. 1 i un altre per import de 12.021 € pel que fa a la 
guingueta núm. 4, per tal de fer-lo efectiu a l’Ajuntament de Canet de Mar en 
cas que se li atorguessin les autoritzacions. Així doncs, amb aquest 
document garanteixen que faran efectiu el pagament del cànon municipal 
només per a l’any 2011. 

• Un certificat ampliat de capacitat econòmica, que simplement reitera que el 
licitador disposa de solvència econòmica, però no hem d’oblidar que aquest 
és un requisit per poder accedir a la licitació, i que ja es va trobar justificat en 
el seu moment, ja que de no ser així hauria resultat exclòs en el seu 
moment. 

• Una declaració de bones intencions que ni tan sols ve signada pel licitador. 
 
Vista tota aquesta documentació les qui subscriuen consideren que l’únic que 
s’ha justificat és que es disposa de diners per fer efectiu el cànon municipal de 
l’any 2011, però no queda acreditat que l’explotació de les guinguetes donarà 
guanys suficients com per fer efectiu els cànons municipals oferts durant els 
anys 2012, 2013 i 2014. Per això, s’hauria d’haver presentat un estudi de 
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viabilitat seriós que contemplés tots quatre anys amb una previsió dels ingressos 
i de les despeses que cal satisfer.  
 
Segon.-  En relació amb el Sr. Jordi Palomino Rienda, va presentar una oferta 
inicialment incursa en temeritat pel que fa a la guingueta núm. 5. 
 
Aquest licitador ha aportat tota una sèrie de documentació que res té a veure 
amb la destrucció d’una presumpció de temeritat com ara una declaració 
responsable de capacitat, compromís de fer efectiu el cànon, justificació de 
solvència tècnica, etc, que a més no ve signada pel licitador.  
 
El que sí té a veure amb la justificació de la manca de temeritat és un estudi 
econòmic amb la previsió d’ingressos i despeses que es preveuen durant l’any 
2011. En aquest sentit, val a dir que l’autorització a atorgar és per 4 anys, això 
és del 2011 al 2014, per tant, la justificació s’hauria d’haver fet per a les 4 anys i 
no només per al 2011. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En base a tot el que s’ha exposat les qui subscriuen consideren que NO ha 
quedat acreditada la manca de temeritat en l’oferta presentada ni per l’empresa 
Vam Group Eleven, SL pel que fa a la guingueta núm. 1 i núm. 4, ni pel Sr. Jordi 
Palomino Rienda, pel que fa a la guingueta núm. 5.” 

 
Per últim, vist l’informe emès en data 11 d’abril d’enguany per l’enginyera municipal en 
relació a la valoració de les ofertes econòmiques presentades en el concurs per a 
l’atorgament municipal d’autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada per als 
anys 2011 a 2014 a les platges del terme municipal de Canet de Mar, un cop proposada 
l’exclusió de les propostes considerades temeràries per considerar que no s’ha justificat 
convenientment la manca de temeritat. 
 
Puntuació  total en relació a les ofertes econòmiques 
 
 
Guingueta núm. 1: 
 

Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 3 
 
Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
  
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 4 

NOM OFERTA % ALÇA  PUNTS 
Laura Ribas Santiago 19.000 € 8 % 56,78 
Jordi Serra Mir 18.555 € 6 % 55,45 
Josep M. Terradas 21.752 € 24 % 65,00 
Vam Group Eleven 25.052 € 43 % --- 

NOM OFERTA % ALÇA  PUNTS 
Miguel Fernández Moreno 13.500 € 80 % 65,0 
Pol Fernández Abril 9.005 € 20 % 43,4 
Vam Group Eleven 12.021 € 60 % 57,9 
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Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guingueta núm. 5: 
 

Les ofertes presentades, així com la seva valoració, són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuació total en relació als projectes tècnics presentats 
 
 
1. Sra. Maria Jose Cortés Rosique  .............................................................. 2,5 punts 
2. Sra. Laura Ribas Santiago .......................................................................  2,5 punts 
3. Sr. Miguel Fernández Moreno  .................................................................. 2,5 punts 
4. Sra. Ángela Santiago Camacho  ............................................................... 2,5 punts 
5. Sr. Jordi Palomino Rienda  .................................................................... 11,75 punts 
6. Sr. Marcin Damian Zuterek  ....................................................................... 25 punts 
7. Sr. Josep Barangé Salvañà ....................................................................... 24 punts 
8. Sr. Pol Fernández Abril  ............................................................................. 31 punts 
9. Sr. Jordi Serra Mir  ..................................................................................... 35 punts 
10. Sr. Josep Maria Terradas Canal  ............................................................ 20,5 punts 
11. VAM GROUP ELEVEN, S.L.  ..................................................................... 23 punts 
 
 
 
 
A la vista de l’informe emès per l’enginyera municipal i la secretària accidental de la 
corporació en relació a la valoració de la desproporcionalitat de les ofertes presentades 
per l’empresa Vam Group Eleven, S.L. i el Sr. Jordi Palomino Rienda, la mesa de 
contractació proposa declarar excloses ambdues propostes per entendre que no ha 
quedat acreditada la manca de temeritat de les ofertes presentades per l’empresa Vam 
Group Eleven, S.L. pel que fa a les guinguetes 1 i 4 i tampoc la presentada pel Sr. Jordi 
Palomino Rienda pel que fa a la guingueta núm. 5. 
 
A la vista de l’anterior puntuació, la mesa de contractació acorda per unanimitat elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació de les autoritzacions dels serveis de 
temporada de platja per als estius 2011 al 2014 a favor dels següents licitadors, atenent 
a l’ordre de preferència manifestat i atès que han estat els licitadors que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, no essent aquesta adjudicació necessàriament 

NOM OFERTA % ALÇA  PUNTS 
Maria Jose Cortés Rosique 9.000 € 20 % 58,44 
Pol Fernández Abril 10.010 € 33 % 65,00 
Jordi Serra Mir 9.555 € 27 % 62,05 
Vam Group Eleven 12.021 € 60 % --- 

NOM OFERTA % ALÇA  PUNTS 
Angela Santiago Camacho 9.000 € 20 % 58,47 
Jordi Palomino Rienda 11.000 € 47 % --- 
Marcin Damian Zuterek 8.600 € 15 % 55,87 
Josep Barangé Salvanyà 7.700 € 3 % 50,02 
Pol Fernández Abril 8.505 € 13 % 55,25 
Jordi Serra Mir 10.005 € 33 % 65,00 
Vam Group Eleven 9.009 € 20 % 58,53 
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definitiva en funció de les possibles renúncies que hi pugui haver per part dels licitadors 
presentats: 

 

D’acord amb el que disposen els articles 75 de la Llei de Costes, 111 del seu 
Reglament, així com els articles 144 i 145 de la LCSP 30/2007 de 30 d’octubre, 
la Junta de Govern Local ha pres els acords següents: 
 
PRIMER.- Excloure el licitador Vam Group Eleven, SL, pel que fa a les 
guinguetes núm. 1 i 4 i el licitador Jordi Palomino Rienda pel que fa a la 
guingueta núm. 5, per considerar que les seves ofertes són temeràries, de 
conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació. 
  
SEGON.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 1 al senyor 
Jordi Serra Mir pel preu cert i global de 18.555.-€ per temporada, fent-li avinent 
que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de 
l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 3.711.-€  
en el termini de  10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord 
tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni compliment a 
l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 3 a 
l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 12.021.-€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total 
de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 
2.404,20.-€ en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
QUART.- Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 4 al senyor 
Pol Fernández Abril pel preu cert i global de 10.010.-€, fent-li avinent que haurà 
de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del 
cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 2.002.-€ en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord tot 
advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni compliment a 
l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
CINQUÈ.-  Atorgar autorització per a l’explotació de la guingueta núm. 5 a 
l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global de 9.009.-€, fent-li 
avinent que haurà de fer efectiva una garantia definitiva equivalent al 5% del total 
de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i que puja un total de 
1.801,80.-€  en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
present acord tot advertint-lo que en cas que dins del termini atorgat no doni 
compliment a l’anterior requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 

GUINGUETES TOTAL PUNTS ADJUDICATARI  
Guingueta núm. 1 90.45 Jordi Serra Mir 
Guingueta núm. 3 80,88 Vam Group Eleven, S.L. 
Guingueta núm. 4 96.00 Pol Fernández Abril 
Guingueta núm. 5 81,53 Vam Group Eleven, S.L. 
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SISÈ.- Aquestes autoritzacions es concedeixen amb caràcter temporal, referides 
a les temporades d’estiu de l’any 2011 al 2014 i que van des de Setmana Santa 
fins i fins el 30 de setembre de cada any, i amb l’obligació de retirar cada estiu 
les instal·lacions, que no tindran el caràcter de fixes, abans del dia 1 d’octubre de 
cada any, havent de mantenir l’ús públic de la platja salvaguardant la salubritat, 
higiene, ornat i neteja de la zona ocupada. 
 
SETÈ.-  El cànon municipal ofert per cada licitador s’haurà de satisfer anualment  
abans de la instal·lació de la guingueta. L’incompliment d’aquesta obligació es 
considerarà una infracció molt greu de conformitat amb el previst a la clàusula 
16.3.l) del PCAP. 
 
VUITÈ.- Els autoritzats hauran de fer efectiu el cànon establert anualment per la 
Demarcación de Costas en Catalunya per a l’any 2011, en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la seva determinació. L’incompliment d’aquesta obligació 
es considerarà una infracció molt greu de conformitat amb el previst a la clàusula 
16.3.l) del PCAP. 
 
NOVÈ.- Els autoritzats hauran d’aportar una còpia de l’assegurança de 
responsabilitat civil per accidents subscrita amb una companyia asseguradora, 
que cobreixi un risc mínim de 300.000.- €. per sinistre i un risc global no inferior 
als 900.000.- €. 
 
DESÈ.- En base al que disposa l’article 32.1 de la Llei de Costes, queda 
prohibides expressament les activitats pròpies de bar musical en horari nocturn, 
les quals resulten incompatibles amb el Pla D’Usos i les autoritzacions de la 
Demarcacions de Costes, ja que no guarden una vinculació específica amb la 
platja i que poden i han de desenvolupar-se en altres llocs. 
 
ONZÈ.- Totes les autoritzacions contingudes en el present acord estan subjectes 
al plec de clàusules administratives particulars que ha regit el procediment obert 
d’atorgament, una còpia del qual s’adjuntarà a la notificació que s’efectuï als 
autoritzats.  
 
DOTZÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar es reserva la facultat de resoldre  els 
atorgaments d’autoritzacions o variar-ne els emplaçaments si així ho requerís el 
PUT 2011-2014, de manera que, si a instància de l’Administració costanera, amb 
posterioritat a l’atorgament de l’autorització, s’enervés l’al·ludia autorització 
supramunicipal per la causa que fos, el titular de l’autorització no tindrà dret a 
cap indemnització amb càrrec a les arques municipals. 
 
TRETZÈ.- Publicar l’atorgament de les autoritzacions d’explotació dels serveis de 
temporada al DOGC i al perfil del contractant 
 
CATORZÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
QUINZÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació. 
 


