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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1686/2018

La junta de govern local

Ana Mochales Collado, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 30 / d’abril / 2019 s’adoptà l’acord següent:
Proposta d’acord d’adjudicació del contracte de Concessió de serveis per a
l’ús i l’explotació del bar de la zona esportiva municipal ZEM i control de les
pistes de Pàdel annexes_Expedient 1686/2018.

Expedient
1686/2018

Procediment
Obert

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Concessió de serveis per a l’ús i l’explotació del bar de la zona esportiva municipal
ZEM i control de les pistes de Pàdel annexes
Tramitació:
Tipus de contracte: Concessió
Procediment: Obert
Ordinària____
de serveis___________
Classificació CPV:
Accepta renovació: Revisió de preus / Accepta variants:
55100000
No
fórmula: No
No
Pressuposto base de licitació: Impostos:
Total: 1600,00€
1322,31€___________
_277,69€___
Valor estimat del contracte:
Impostos: 1.110,74€ Total: 6.399,98 €
5.289,24€
Data d'inici execució: Data fi execució:
Durada execució:
Durada màxima:
___________
___________
2 anys
4 anys
Garantia definitiva:
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
2.000,00€

Atès que en data 29.04.2019 l’adjudicatària ha presentat la documentació requerida i
en data 30/04/2019 ha dipositat la garantia definitiva per import de 2.000 euros.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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Ana Mochales Collado (2 de 2)
Secretària Inteventora
Data Signatura: 02/05/2019
HASH: 4cf7ed8b1616f695470985cac8a37741

A la vista dels següents antecedents:

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 246/2015 de 15 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de Concessió de serveis per a l’ús i l’explotació del
bar de la zona esportiva municipal ZEM i control de les pistes de Pàdel annexes, en
les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

1

ADJUDICATARI
Alicia Magaña Pérez

PREU
1.322,31 euros

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:
Millor Pla de manteniment de la instal·lació.
Millor oferta en Obres i/o instal·lacions de millora a realitzar al equipament.
Millor oferta en els Preus de les consumicions: cafès, refrescos, entrepans,
etc
La puntuació total de l’oferta ha estat de 5 punts

La puntuació ha estat més baixa que la obtinguda per l’altre licitador en aquests
aspectes:
Millor Pla de manteniment de la instal·lació.
Millor oferta en Obres i/o instal·lacions de millora a realitzar al equipament.
Millor oferta en els Preus de les consumicions: cafès, refrescos, entrepans,
etc.
Per tant el total de puntuació ha estat de 3 punts
TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a Ana Mochales Collado.
SISÈ. Notificar a Alicia Magaña Pérez, adjudicatària del contracte, el present acord i
citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Vallromanes, no més enllà de
15 dies a partir d’haver rebut la notificació de l’adjudicació del contracte.
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Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són les
següents:

SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
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.
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