Ajuntament de Santa Oliva
ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
I CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
Expedient 925/2021
A Santa Oliva, el dilluns 14 de juny de 2021 a les 10:30 hores, es reuneix la
Mesa de contractació com a unitat tècnica de conformitat amb la clàusula
onzena dels plecs de clàusules que regeixen el contracte, a l’objecte de
procedir a l’obertura del Sobre únic corresponent a la documentació
administrativa i criteris avaluables automàticament, de la llicència d'ús privatiu
per a l'explotació del bar municipal situat a la Plaça Europa del municipi de
Santa Oliva, anualitat 2021
Assisteixen per part de la mesa els membres següents:
Actuant com a President:

Josep Carreras i Benach, Alcalde.

Actuant com a Vocals:

Josep
Guillén
Viñas,
Secretari-interventor
funcionari interí, que actua com a secretari de la
mesa.
Esther de la Fuente Cañizares, auxiliar
administrativa de l’àrea de contractació, que actua
com a vocal.

Actua com a secretària de la mesa l’administrativa funcionària municipal Sra.
Esther de la Fuente.

Atès que l’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant el dia
20.05.2021, atorgant als possibles licitadors un termini de presentació de
proposicions de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà a la publicació del
corresponent anunci en el perfil. (art. 159.6 de la LCSP).
Una vegada conclòs el termini de licitació, no s’han presentat ofertes mitjançant
l’eina del Sobre Digital del perfil de contractant en el termini concedit i en la
forma indicada als plecs de clàusules administratives particulars, per la qual
cosa no consten interessats a l’expedient.
De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, sobre la possibilitat
d'acordar l'atorgament directe en els supòsits previstos en l'article 137.4 d),
havent quedat desert el procediment obert, atès que es dona el supòsit
contemplat a l’article 137.4 d) de la citada norma, que es transcriu literalment:
“d) Quan fos declarada deserta la subhasta o concurs promoguts o aquests
resultessin fallits a conseqüència de l'incompliment de les seves obligacions
per part de l'adjudicatari, sempre que no hagués transcorregut més d'un any
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Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa.
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des de la celebració d'aquests. En aquest cas, les condicions no podran ser
inferiors de les anunciades prèviament o d'aquelles en què s'hagués produït
l'adjudicació.”

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2021-0532 de data 14/06/2021 es va
declarar deserta la licitació de la concessió de la llicència d'ús privatiu del bar
de la Plaça Europa - anualitat 2021, expedient municipal 952/2021, mitjançant
el procediment obert simplificat, pel fet que no s’ha presentat cap oferta. Áixí
mateix, s’aprova concedir un termini de 5 dies hàbils, a comptar de la publicació
de l’anunci de la resolució al perfil de contractant, per tal que es presentin les
ofertes de licitació per a la concessió d'una llicència d'ús privatiu del bar de la
Plaça Europa - anualitat 2021, mitjançant procediment d’adjudicació directa, en
aplicació de l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques, sobre la possibilitat d'acordar l'atorgament
directe en els supòsits previstos en l'article 137.4 d), justificat pel fet que el
procediment obert ha quedat desert.
En data 9/06/2021 mitjançant registre d’entrada municipal número 2021-E-RC2495, la Sra. Montserrat Moya Rueda amb número de DNI 43.699.XXX-V,
presenta oferta per a participar en la licitació de la concessió de la llicència d’ús
privatiu de l’explotació del bar municipal de la Plaça Europa, adjunta:
Declaració responsable (DEU).
Proposició econòmica:

Per això exposat, la Mesa de Contractació, com a unitat tècnica, acorda
per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’adjudicació provisional de la llicència d'ús privatiu del bar de
la Plaça Europa, anualitat 2021, a l’oferta presentada mitjançant registre
d’entrada 2021-E-RC-2495 de la Sra. Montserrat Moya Rueda amb número de
DNI 43.699.XXX-V, per ser la única oferta presentada, i requerir-li per tal que en
el termini de DEU DIES HÀBILS a comptar des de la recepció de la notificació
electrònica, aporti la documentació per contractar establerta a la clàusula 3 dels
PCAP:
-

Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 (Tarragona). Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: C27PZ4NMT56ZMYQACKZ2SA4HL | Verificació: https://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

-
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-

Justificant de tenir una assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil
per import de cobertura mínim de 300.000 euros.

-

Els empresaris hauran de comptar així mateix amb l'habilitació
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la
realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte de la
llicència.

-

Constitució de la garantia definitiva per import del 5% de l’import final
d’adjudicació, que ascendeix a l’import de 120,00 euros.

Segon.- Publicar l’Acta de la sessió al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva juntament
amb els documents de les propostes tècniques guanyadores.
Essent les 10:55 hores el president dóna per finalitzada la sessió, i disposa que
es redacti l’acta de la present sessió i se sotmeti a la signatura dels
components de l’òrgan de contractació, els quals signen la present en senyal
de conformitat amb el seu contingut.

El president de la Mesa,

Vocal,

Sr. Josep Carreras i Benach
Signat electrònicament al marge.

Sr. Josep Guillén Viñas,
Signat electrònicament al marge.
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Secretària de la Mesa,
Sra. Esther de la Fuente Cañizares
Signat electrònicament al marge.

