Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del
Gironès,

CERTIFICO: Que el Ple de la corporació municipal en sessió ordinària de data 17 de
setembre de 2020, va prendre entre d’altres i per majoria absoluta el següent acord:

Mitjançant acord del Ple de la corporació de data 9 de juliol de 2020, es va aprovar
l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars per a la
concessió de l’ús privatiu de part de la parcel·la municipal amb referència cadastral
3746501DG8434N0001XB, per a l’explotació d’una construcció destinada a seu social
d’una entitat o associació legalment constituïda amb domicili social al municipi de
Vilablareix, que va ser anunciada en Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2020 va acordar
proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS
VETERANS DE VILABLAREIX, d’acord amb el contingut següent:
“ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE PART DE LA
PARCEL·LA MUNICIPAL AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 3746501DG8434N0001XB, PER A
L’EXPLOTACIÓ D’UNA CONSTRUCCIÓ DESTINADA A SEU SOCIAL D’UNA ENTITAT O
ASSOCIACIÓ LEGALMENT CONSTITUÏDA AMB DOMICILI SOCIAL AL MUNICIPI DE
VILABLAREIX.
Lloc: Ajuntament de Vilablareix, Carrer Perelló, numero 120
Hora: 11.30 hores
Dia: 10 de setembre de 2020
President:

David Mascort Subiranas, Alcalde-President

Vocals:
Sra. Mònica Iborra Giró, secretària interventora de la corporació.
Sra. Eulàlia Cudolà Andreu, arquitecte-tècnic.
Secretària de la mesa: Maria Àngels Figueras Puig.
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, a dos quarts de dotze del matí, es constitueix la MESA de
contractació integrada pel President i vocals ressenyats.
Desenvolupament de la sessió
L'objecte de la sessió és la constitució de la mesa i es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats en temps i forma, que fan referència a la documentació acreditativa de la personalitat i
capacitat d’obrar, conforme amb l’acord del Ple de la corporació de data 9 de juliol de 2020, publicat en
el Perfil del contractant de l’ajuntament.
La Secretària llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables a l'acte administratiu a què es
refereix aquest document.
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- Aprovar l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu de part de la parcel·la
municipal amb referència cadastral 3746501DG8434N0001XB, per a l’explotació
d’una construcció destinada a seu social d’una entitat o associació legalment
constituïda amb domicli social al municipi de Vilablareix.

Tot seguit es fa la qualificació dels documents aportats, (sobre num. 1) dins el termini establert i en la
forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de condicions economico administratives que
regeix aquest procediment, i es declaren admesos els contractistes següents:

1. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS VETERANS DE VILABLAREIX (RE 1715 de data 13/08/2020).

A continuació, el President invita als presents a examinar les pliques presentades, a manifestar
qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris d'acord amb el que disposa
l'article 83 del Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la llei
de contractes de les administracions Públiques.
No se'n formula cap.

Examinada l’oferta presentada per optar al contracte de concessió de l’ús privatiu de part de la parcel·la
municipal amb referència cadastral 3746501DG8434N0001XB, per a l’explotació d’una construcció
destinada a seu social d’una entitat o associació legalment constituïda amb domicli social al municipi de
Vilablareix, es fa la valoració de les pliques presentades, segons els criteris que estableix la clàusula 10ª
del Plec de condicions economico administratives que regeixen l'esmentada contractació.
El contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta resultant de la suma de la
puntuació obtinguda dels criteris de valoració de forma automàtica.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa,
s’atendrà a únic criteri d’adjudicació.
A tots els efectes s’entendrà que en les ofertes i en els preus proposats per l’adjudicatari s’inclouen
totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment de les prestacions contractades, com són
beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos que puguin pertocar-li com
a conseqüència de la contractació.

Oferta econòmica: s’expressarà el preu del cànon.
L’import de cànon té caràcter de mínim i els licadors no podran oferir un cànon inferior. La presentació
d’ofertes que siguin inferiors a aquests imports seran desestimades automàticament.
Es presentarà conforme amb el model que s’adjunta com a Annex 2.
El cànon mínim s’estableix en: 600€ anuals.
El compromís que la inversió d’obra mínima necessària per la instal·lació de la caseta s’estima en
14.000,00€.
Oferta econòmica: fins a 100 punts.
El cànon a què es refereix la clàusula 20ª d’aquest Plec pot ser millorat a l’alça.
Les propostes es puntuaran d’acord amb la següent formulació:
Mitjana del percentatge d’increment del preu inicial oferta pel licitador X Màxima puntuació
Puntuació= __________________________________________________________________
Mitjana percentatge més alt d’increment sobre el preu inicial

El contracte s’adjudicarà a qui obtingui la puntuació més alta resultant de la suma de la puntuació
obtinguda dels criteris de valoració de forma automàtica.
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I essent les 11.35 hores comença l'acte d'obertura del sobre núm. 2 relativa als criteris d’adjudicació
econòmics, avaluables de forma automàtica, declarat públic.

A tots els efectes s’entendrà que en les ofertes i en els preus proposats per l’adjudicatari s’inclouen
totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment de les prestacions contractades, com són
beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos que puguin pertocar-li com
a conseqüència de la contractació.
Les entitats licitadores o candidates han de respectar a l’hora d’elaborar les ofertes, les obligacions
derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient
La Mesa de contractació efectua la següent valoració de les propostes presentades:
Oferta econòmica: s’expressarà el preu del cànon.
Les propostes són:

En conclusió l’oferta amb màxima puntuació és la de l’associació local: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS
VETERANS DE VILABLAREIX, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
amb el número 17892 secció primera, segons Resolució de reconeixement i inscripció al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya com a clubs esportius del Consell Català de l’Esport,
de data 20 d’abril de 2017.
I s’adopten els següents Acords:
Primer.- Proposar a la Corporació l'adjudicació del contracte per a la concessió de l’ús privatiu de part
de la parcel·la municipal amb referència cadastral 3746501DG8434N0001XB, per a l’explotació d’una
construcció destinada a seu social d’una entitat o associació legalment constituïda amb domicli social al
municipi de Vilablareix, pel termini de QUINZE ANYS a partir de la signatura del document administratiu
de formalització de la concessió, amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS VETERANS DE
VILABLAREIX, amb NIF G55308225, atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris
valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
S'adjunta a l'expedient la proposició presentada.”

D’acord amb els antecedents anteriors, a proposta de la Presidència i per majoria
absoluta, s’acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte a la concessió de l’ús privatiu
de part de la parcel·la municipal amb referència cadastral 3746501DG8434N0001XB,
per a l’explotació d’una construcció destinada a seu social d’una entitat o associació
legalment constituïda amb domicIli social al municipi de Vilablareix, pel termini de
QUINZE ANYS a partir de la signatura del document administratiu de formalització de la
concessió, amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS VETERANS DE VILABLAREIX,
amb NIF G55308225, atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris
valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Vist que s’ha acreditat la constitució de la garantia definitiva xifrada en 600,00€
(sis-cents euros) i s’ha aportat la documentació referent al compliment de les obligacions
tributàries amb l’Agència Tributaria i seguretat social. Acte seguit se’l cita per tal de que
es personi a formalitzar el contracte en document administratiu.
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-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ELS VETERANS DE VILABLAREIX:
cànon 600€/anuals.
Es compromet a realitzar una inversió superior a 14.000€ en la instal·lació d’una caseta i
complements necessaris per destinar-la a la seu social de l‘associació esmentada.

Tercer.- Que es publiqui l'adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
l’article 151 de la LCSP.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.

I perquè així consti expedeixo la present certificació,

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils des de l’endemà de l’enviament de la notificació.
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La Secretària

