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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

984/2017

El Ple

Assumpta Crosas Armengol, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 1 / de març / 2018 s’adoptà l’acord següent:

Aprovació de la classificació de les ofertes presentades en relació al contracte de
gestió del servei públic de gestió, manteniment i control de les instal·lacions
esportives municipals situades a la zona esportiva del Despujol així com del servei de
bar i restaurant auxiliar de les dites instal·lacions.
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 2 de novembre de 2017 es va aprovar
l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte de gestió, manteniment i control de les instal·lacions esportives municipals situades
a la zona esportiva del Despujol, així com, del servei de bar i restaurant auxiliar de les dites
instal·lacions. Simultàniament es va aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació. Efectuant
publicitat mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (CVE-Núm.
2017044165, de 7 de desembre de 2017) i al tauler d’anuncis de la Corporació per al
coneixement i actuacions pertinents.
La Mesa de contractació es va reunir en data de 27 de desembre de 2017, per a procedir a la
qualificació de la documentació inclosa en el sobre “A”, admetent a les següents licitadores:
Data d’entrada
Núm. de Registre
Empresa
20/12/2017
1546
BAR L’ESQUITX, S.C.P.
22/12/2017
1558
FUNDACIÓN MARCET
La Mesa de contractació es va reunir en data de 22 de gener de 2018, per a procedir a la
qualificació de la documentació inclosa en el sobre “B”, una vegada la Mesa va haver
deliberat al respecte de les ofertes que contenien els sobres presentats, va ordenar la
redacció d’un informe valorat als serveis Tècnics de l’Ajuntament en relació a la
documentació presentada en aquest sobre “B”.
De l’informe valorat abans mencionats, realitzat en data de 23 de gener de 2018, s’arriba a la
següent classificació de les proposicions presentades:
EMPRESA
PUNTUACIÓ SOBRE “B”
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Expedient 984/2017. Aprovació de la classificació de les ofertes presentades en
relació al contracte de gestió del servei públic de gestió, manteniment i control
de les instal·lacions esportives municipals situades a la zona esportiva del
Despujol així com del servei de bar i restaurant auxiliar de les dites
instal·lacions.

BAR L’ESQUITX, S.C.P.
FUNDACIÓN MARCET

14 punts.
14 punts.

Dels dos informes valorats abans mencionats, s’arriba a la següent classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades:
EMPRESA
PUNTUACIÓ TOTAL
BAR L’ESQUITX, S.C.P.
94 punts.
FUNDACIÓN MARCET
55,66 punts.
Com a conclusió, la Mesa, reunida en data de 22 de febrer de 2018, va efectuar proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa BAR L’ESQUITX, S.C.P., per haver presentat la millor
oferta, així com, el compliment estricte de les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
FONAMENTS DE DRET:
La legislació aplicable és la següent:
-Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa
a l'adjudicació de contractes de concessió.
-Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública.
-Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
-Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
-Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la
LCSP.
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
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La Mesa de contractació es va reunir en data de 25 de gener de 2018, per a procedir a la
qualificació de la documentació inclosa en el sobre “C”, abans d’això però, i degut a que
varen assistir representants d’ambdues empreses licitadores, es va informar en aquests, de
viva veu, dels resultats de l’informe valorat referent a la documentació presentada en el sobre
“B”. Una vegada la Mesa va haver deliberat al respecte de les ofertes que contenien els
sobres presentats, va ordenar la redacció d’un informe valorat als serveis Tècnics de
l’Ajuntament en relació a la documentació presentada en aquest sobre “C”.
La Mesa de contractació es va tornar a reunir en data de 5 de febrer de 2018, a proposta dels
serveis Tècnics de l’Ajuntament, en motiu de les manifestacions que aquests últims varen
expressar a la Mesa en el sentit que part de la documentació continguda en el sobre “C”
d’una de les ofertes licitadores no era suficient per a fer possible la redacció d’un informe
valorat, és per això, que aquests, en base a l’Art. 81 del Real Decret 1098/2001, varen
proposar a la Mesa que aquesta requerís a la licitadora afectada perquè esmenes una sèrie
d’errors o omissions susceptibles de ser subsantas. La Mesa així ho va fer i va enviar
requeriment el mateix dia.
L’empresa requerida va contestar, en temps i forma, aportant diversa documentació, en data
de 7 de febrer de 2018, i amb número de registre d’entrada 144. Un cop rebuda aquesta
documentació, la Mesa de contractació la va remetre als serveis Tècnics de l’Ajuntament
perquè redactes l’informe valorat de la documentació presentada en el sobre “C” juntament
amb la nova documentació.
De l’informe valorat abans mencionats, realitzat en data de 19 de febrer de 2018, s’arriba a la
següent classificació de les proposicions presentades:
EMPRESA
PUNTUACIÓ SOBRE “C”
BAR L’ESQUITX, S.C.P.
80 punts.
FUNDACIÓN MARCET
41,66 punts.

govern.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de la Corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- PROPOSAR l'adjudicació de la gestió, manteniment i control de les instal·lacions
esportives municipals situades a la zona del Despujol, així com, del servei de bar i restaurant
auxiliar de les esmentades instal·lacions a l’empresa BAR L’ESQUITX, S.C.P., al ser la
licitadora que ha tret major puntuació total de totes les proposicions presentades.
SEGON.- REQUERIR a l'empresa BAR L’ESQUITX, S.C.P., per tal de que aporti la
documentació requerida en la clàusula 15ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
TERCER.- REQUERIR a l'empresa BAR L’ESQUITX, S.C.P., per tal de que constitueixi la
garantia definitiva prevista en la clàusula 16ª del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la qual ascendeix a la quantia total de MIL EUROS (1.000.-€).
QUART.- RECORDAR a l'empresa BAR L’ESQUITX, S.C.P., que tal i com s'estableix en l'art.
151.2 del TRLCSP, que disposa de 10 dies hàbils, per presentar tant la documentació com la
garantia definitiva abans esmentada. En el cas de que no es complís adequadament aquest
requeriment dins del termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa documentació al següent licitador, segons
ordre de classificació.
CINQUÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte quan sigui
aportada la documentació establerta en els anteriors acords.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa proposada als efectes oportuns.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 32N5C9GPTDXWN32EN29ERG5R2 | Verificació: http://lesmasiesdevoltrega.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

