06/02/2018 Secretària

Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
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Boté Massagué, Mireia

Exp. ABSIS: 2017/2132

C E R T I F I C O :
Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de febrer de
2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

El pressupost de licitació per al servei (exempt d’IVA) s’establia en les tarifes que es
relacionen a continuació:
Teatre Musical (1’30h)
45,00
Tallers/cursos familiars 1r membre
45,00
membre addicional cursos familiars 5 €/membre
Matrícula

45,00

En data 16 de novembre de 2017 es va dur a terme l’obertura dels sobres ‘A’, amb la
documentació administrativa.
En data 22 de novembre de 2017, es va dur a terme l’obertura dels sobres ‘B’, amb la
documentació tècnica relativa a criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor.
En la mateixa data, la Mesa de Contractació proposa l’exclusió de la SRA. MARIA
TORRAS PAREJA atès que incorpora documentació del sobre C en el sobre B,
considerant-se aquest fet una errada no esmenable.
En data 28 de novembre de 2017, es va dur a terme l’obertura pública dels sobres ‘C’,
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En data 30 d’octubre de 2017, va sortir publicat al BOPB l’anunci de la licitació.
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ANTECEDENTS
En data 16 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del
procediment de contractació de la gestió del servei de Teatre Musical de Premià de
Dalt, mitjançant un concurs i procediment obert.

Triadó Bergés, Josep

“APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA AL SR. CARLOS GRAMAJE MARTÍNEZ DEL
CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE SERVEI DE TEATRE MUSICAL, MITJANÇANT UN
CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

En data 11 desembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar el requeriment de
documentació al SR. CARLOS GRAMAJE MARTÍNEZ, per a l’adjudicació del contracte de
la gestió de servei del Teatre Musical de Premià de Dalt.

Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret de data 27 de setembre de 2017,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

2. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT al SR. CARLOS GRAMAJE MARTÍNEZ amb DNI
20411741-T, el contracte de la gestió del servei de Teatre Musical de Premià de
Dalt, mitjançant un concurs i procediment obert, per l’ import que es detalla a
la taula següent i pel període de 2 anys a partir de la formalització del
contracte:
Teatre Musical (1’30h)
Tallers/cursos familiars 1r membre
membre addicional cursos familiars

42,00
45,00
5€/membre

Matrícula

Gratuïta

3. INFORMAR al SR. CARLOS GRAMAJE MARTÍNEZ que, dins del termini dels 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma
prevista a l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament
per tal de formalitzar el contracte en un document administratiu.
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ACORDS
1. APROVAR l’exclusió de la SRA. MARIA TORRAS PAREJA atès que incorpora
documentació del sobre C en el sobre B, considerant-se aquest fet una errada
no esmenable.
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Vist el que disposa l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).

Triadó Bergés, Josep

Vist que en data 19 de desembre de 2017, amb RGE 6583, el SR. CARLOS GRAMAJE
MARTÍNEZ va presentar la documentació requerida.

06/02/2018 Secretària

amb la documentació tècnica amb criteris d’avaluació automàtica.
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4. NOTIFICAR aquests acords a l’adjudicatari i als interessats, per al seu
coneixement i efectes escaients.
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5. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web
municipal de l’esmentada adjudicació.

I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcalde.

Vist i Plau

L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
Mireia Boté i Massagué
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
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L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.

Triadó Bergés, Josep

6. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.”

