LUIS FERNANDO MARTÍNEZ- ZURITA LACALLE, Secretari accidental de l'Ajuntament
de la vila de Teià
CERTIFICO: que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data
24 de febrer de 2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
“”
2.1. PRP2022/206 Proposta adjudicació Lot 4 mercat. Exp. 2021/1516.
En data 21 d’octubre de 2021 es va aprovar per Acord de la Junta de Govern Local l’expedient
2021/1516 per a la licitació corresponent a la Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades
del Mercat municipal de Teià.
L’anunci de la convocatòria de licitació es va publicar al Perfil del contractant de l’Ajuntament
en data 29 d’octubre de 2021.
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Dins el període de presentació de proposicions han concorregut les empreses següents:

En data 1 de desembre de 2021 es reuneix la Mesa de contractació per a procedir a l’obertura
dels sobres A, de la qual s’estén l’acta següent:
“
Expedient núm.: 2021/1516
Procediment: Procediment obert
Assumpte: Concessió demanial de parades del mercat municipal de Teià
Document: Acta obertura sobre 1. Documentació administrativa
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits a la secretaria d’aquest Ajuntament de Teià en data 1 de desembre de 2021, a les
13:10h es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte: Concessió de serveis
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Subtipus del contracte: Concessió de serveis
Objecte del contracte: Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal
de Teià, situat a la Plaça de Catalunya, 6, com a comerç bàsic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV: 55900000-9 Serveis comercials al por menor
Valor estimat del contracte: 70.137,20 €
Durada de l'execució: 15 anys, de 5 anys o de 2 anys, a
opció del licitador
La composició de la mesa és la següent:

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

Durada màxima: 15 anys

Presidenta (membre de la Corporació o
funcionari d'aquesta)
Sra. Montse Riera Rojas
Interventora de la Corporació (Vocal)

Sra. Anna Moreno Castells

Secretari de la Corporació (Vocal)

Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

Vocal

Sra. Lídia González Prado

Secretària de la Mesa

Sra. Emma Contreras Picó

Segons consta al registre d’entrada de l’Ajuntament, han presentat ofertes els licitadors
següents:
Nom del licitador
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1

Albert Tomàs Santiago

Data de
presentació
25.11.2021

Hora
10:50 h

Núm. Registre
RE-2021-7853

Sobres
presentats
3

Un cop constituïda la Mesa, la Sra. Presidenta declara obert l’acte, procedint a continuació a la
qualificació de la documentació presentada pels licitadors, continguda en el sobre 1, sense que
es produeixi cap defecte o omissió en aquesta.
La Presidència declara finalitzat l’acte a les 13:15 hores del dia 01 de desembre de 2021, del
qual s’estén la present acta, de conformitat amb el disposat a l’article 87.3 del RD 1098/2001,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.”
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En data 9 de desembre de 2021 es reuneix la Mesa de contractació per procedir a l’acta
d’obertura del sobre 2, en la qual es va signar l’acta següent que és del següent literal:
“
Expedient núm.: 2021/1516
Procediment: Procediment obert
Assumpte: Concessió demanial de parades del mercat municipal de Teià
Document: Acta obertura sobre 2. Oferta tècnica
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits a la secretaria d’aquest Ajuntament de Teià en data 9 de desembre de 2021, a les
13:08h es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte: Concessió de serveis
Subtipus del contracte: Concessió de serveis
Objecte del contracte: Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal
de Teià, situat a la Plaça de Catalunya, 6, com a comerç bàsic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV: 55900000-9 Serveis comercials al por menor
Valor estimat del contracte: 70.137,20 €

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

Durada de l'execució: 15 anys, de 5 anys o de 2 anys, a
opció del licitador

Durada màxima: 15 anys

La composició de la mesa és la següent:
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Presidenta (membre de la Corporació o
Sra. Montse Riera Rojas
funcionari d'aquesta)
Interventora de la Corporació (Vocal)

Sra. Anna Moreno Castells

Secretari de la Corporació (Vocal)

Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

Vocal

Sra. Lídia González Prado

Secretària de la Mesa

Sra. Emma Contreras Picó

Un cop constituïda la Mesa, la Sra. Presidenta declara obert l’acte, procedint a continuació a
l’obertura de la documentació presentada pels licitadors, continguda en el sobre 2, donant
trasllat a la Tècnica de Promoció Econòmica Municipal, per tal de realitzar la valoració tècnica
dels criteris d’adjudicació.
La Presidència declara finalitzat l’acte a les 13:16 hores del dia 09 de desembre de 2021, del
qual s’estén la present acta, de conformitat amb el disposat a l’article 87.3 del RD 1098/2001,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.”
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En data 2 de febrer de 2022 es reuneix la mesa de contractació per a la presentació de
l’informe que conté la valoració de les ofertes i realitzar la proposta d’adjudicació i de la qual es
va signar l’acta que és del següent literal:
“
Expedient núm.: 2021/1516
Procediment: Procediment obert
Assumpte: Concessió demanial de parades del mercat municipal de Teià
Document: Acta obertura sobre 3. Oferta econòmica
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits a la secretaria d’aquest Ajuntament de Teià en data 2 de febrer de 2022, a les 13:10h
es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte: Concessió de serveis
Subtipus del contracte: Concessió de serveis
Objecte del contracte: Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal
de Teià, situat a la Plaça de Catalunya, 6, com a comerç bàsic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV: 55900000-9 Serveis comercials al por menor
Valor estimat del contracte: 70.137,20 €
Durada de l'execució: 15 anys, de 5 anys o de 2 anys, a
opció del licitador

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

Durada màxima: 15 anys

La composició de la mesa és la següent:
Presidenta (membre de la Corporació o
Sra. Montse Riera Rojas
funcionari d'aquesta)
Interventora de la Corporació (Vocal)

Sra. Anna Moreno Castells

Secretari de la Corporació (Vocal)

Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

Vocal

Sra. Lídia González Prado

Secretària de la Mesa

Sra. Emma Contreras Picó
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Constituïda la Mesa en la forma indicada, la Sra. Presidenta declara obert l’acte, procedint a
continuació a la lectura de l’informe de valoració de les ofertes dels criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor, que ha estat publicat al perfil del contractant en data 1
de febrer de 2022, prèviament a l’obertura de sobres:

L’informe publicat és del següent literal:
“
INFORME D’AVALUACIÓ TÈCNICA PER LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
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Expedient 2021/1516
DADES DELS LICITADORS
Lot de parades núm. 4 (Parades 5-7 i 9)
OFERTA
1

LICITADOR
ALBERT TOMÀS SANTIAGO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
A continuació es descriuen els criteris de valoració que consten al Plec de Clàusules
Administratives i que han estat aplicats en la valoració. La puntuació total en aquest
apartat serà com a màxim, de 49 punts.

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

RESUM DELS CRITERIS QUE CONFORMEN LA PROPOSTA TÈCNICA I
PUNTUACIONS MÀXIMES
VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’EMPRESA
1. Valoració de la Memòria d’empresa
a) Projecte comercial, descripció del producte i pla de màrqueting: caldrà
aportar plànol i/o imatges, descripció dels materials a utilitzar i
especificacions tècniques de l’equipament.
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b) Viabilitat econòmica (no es podrà consignar l’oferta econòmica)

Punt
s
15
10

c) Innovació: Elements nous que aporten un valor afegit al projecte.

7

d) RRHH: Organigrama i llocs de treball a crear

7

e) Projecte consolidat

10

Total

49

ANÀLISI DE LA PROPOSTA TÈCNICA: RESUM
Oferta Licitador Projecte
comercial,
descripció del
producte i pla
de
màrqueting.
(Màxim 15
punts)
Albert
8
Tomàs
1
Santiag

Viabilitat
económic
a (Màxim
10 punts)

Innovació:
elements
nous que
aporten
valor afegit
(Màxim 7
punts)

RRHH:
Organigram
a i llocs de
treball a
crear

Projecte
consolid
at

Total

0

7

7

10

32

CRITERIS
1. Albert Tomàs Santiago
Lot de parades núm. 4 /5-7-9)
ASPECTE
Projecte comercial,
descripció del
producte i pla de
màrqueting: caldrà
aportar plànol i/o
imatges, descripció
dels materials a
utilitzar i
especificacions
tècniques de
l’equipament.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
15

PUNTUACIÓ
ATORGADA
8

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

COMENTARIS
Descripció gràfica correcta pel que fa a
producte,. No obstant, se li atorga la puntuació
exposada atès que manca el pla de
màrqueting i les especificacions tècniques de
l’equipament.
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Viabilitat econòmica
(no es podrà
consignar l’oferta
econòmica)

10

0

No se li atorga puntuació a aquest apartat ja
que no s’ha presentat documentació relativa a
aquest punt.

Innovació: Elements
nous que aporten un
valor afegit al
projecte.

7

7

Se li atorga la màxima puntuació en aquest
apartat, atesa l’exclusivitat del producte de
pesca de proximitat pescat pel mateix
propietari i el valor afegit que aporta.

RRHH:
Organigrama i llocs
de treball a crear

7

7

Se li atorga la puntuació màxima en aquest
apartat, atès que la descripció resulta
detallada i correcta.

Projecte
consolidat

10

10

Se li atorga la màxima puntuació ja que la
documentació aportada descriu correctament i
demostra la consolidació del projecte durant el
període que ha estat com a parada amb
concessió provisional al Mercat Municipal de
Teià.

PUNTUACIÓ TOTAL

”
A continuació es procedeix a l’obertura del Sobre 3, que conté la proposició
econòmica, amb el següent resultat:
-

LOT 1: Desert
LOT 2: Desert
LOT 3: Desert
LOT 4: Parada 5-7-9
o Licitador: Albert Tomàs Santiago
 Durada de la concessió: 15 anys
 Cànon ofert: 5.000,00 euros

La classificació de les ofertes queda de la següent manera:
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LICITADOR
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32 PUNTS

1.

Albert Tomàs
Santiago

Criteri 1.
Memòria
d’empresa
32

Criteri 2.
Durada de la
concessió
15

Criteri 3.
Cànon
d’adjudicació
0

Total
puntuació
47

Per tot l’exposat, la Mesa acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la
Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal de Teià, Lot 4,
parada 5-7-9, a Albert Tomàs Santiago, amb NIF *****598S, d’acord amb les
següents condicions:
 Durada de la concessió: 15 anys
 Cànon ofert: 5.000,00 euros
 Cànon anual: 1.055,52 €/any

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

La Mesa de contractació acorda requerir la garantia definitiva a l’empresa proposada
adjudicatària per import del 5% sobre la quantitat del cànon d’adjudicació ofert més
l’import del cànon anual de totes les anualitats ofertes, és a dir, 1.041,64 euros,
d’acord amb el punt f) clàusula 23ena del plec de condicions, així com del la resta de
documentació.
La Presidència declara finalitzat l’acte a les 13:20 hores del dia 2 de febrer de 2022,
del qual s’estén la present acta, de conformitat amb el disposat a l’article 87.3 del RD
1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector
Públic.”
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En data 4 de febrer de 2022, amb registre de sortida núm. SALID-2022-342 es va
requerir a la Albert Tomas Santiago, la documentació prèvia a l’adjudicació així com la
garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
En data 16 de febrer de 2022 s’ha dipositat per part de l’adjudicatari, la garantia
definitiva per import de 1.041,64 euros a la Tresoreria de l’Ajuntament de Teià.
S’ha comprovat d’ofici que la mercantil proposada com a adjudicatària es troba al
corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social així com
no té deutes pendents amb l’Ajuntament de Teià.
Vist l’informe favorable de Secretaria de data 22 de febrer de 2022, obrant a
l’expedient.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; el 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; Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment; Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així
com pel Plec de Clàusules Administratives Generals aprovat per aquesta corporació.
Vistos els anteriors fets i fonaments de dret, la Junta de Govern Local, a proposta
de la Regidoria competent,
ACORDA.
Primer. Declarar deserts els Lots 1, 2 i 3 corresponents a les parades 1-3 (Lot 1), 8-10
i 12-14 (Lot 2) i 16-18 (Lot 3) del mercat municipal.
Segon. Adjudicar la Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat
municipal de Teià, Lot 4, parada 5-7-9, a Albert Tomàs Santiago, amb NIF *****598S,
d’acord amb les següents condicions:

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -





Durada de la concessió: 15 anys
Cànon ofert: 5.000,00 euros
Cànon anual: 1.055,52 €/any

Tercer. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en la licitació i
requerir a la mercantil adjudicatària per a la signatura del contracte administratiu en el
termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquesta adjudicació.
Quart. Nomenar responsable del contracte la Sra. Vanessa Soria, Tècnica de
Promoció econòmica de l’Ajuntament de Teià o persona que la substitueixi.
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I, perquè consti, signo aquest certificat, a l’empara del que disposa l’art. 206 del R.O.F. i
R.J. de les Entitats Locals i a reserva del text definitiu que resulti de l’aprovació de l’acta
de la sessió.
TEIÀ, a data de signatura electrònica
Secretari accidental
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Cinquè. Publicar aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Teià i al
Registre Públic de Contractes.”

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

7ebad6399e8d4a7e845c4d01eb8e1e21001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

Vist i plau,
L’alcalde

