ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC
PROCEDIMENT OBERT, CRITERI D’ADJUDICACIÓ: PREU, TRAMITACIÓ: URGENT, DE
L’EXPLOTACIÓ I ÚS DEL QUIOSC MUNICIPAL.
Expedient licitació pública: 3/2020
Assumpte: licitació de la gestió del quiosc municipal
Emplaçament: Rambleta del carrer Nou, en front del nº 24

Reunits telemàticament, el dia 27.05.2020 a les 10.30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per
a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa de serveis, mitjançant la tipologia de concurs
públic a través de procediment obert, criteri d’adjudicació: Preu, tramitació: Urgent, de l’explotació i ús del
quiosc municipal, situat al capdamunt de la Rambleta del carrer Nou, en front del nº 24; amb els següents
assistents:
1)
2)
3)
4)

Presidenta: Rosa Huguet i Sugranyes, Alcaldessa – presidenta i Regidora de promoció
econòmica.
Vocal: José Martínez Naranjo, Regidor de Serveis municipals.
Vocal: Josep Hill Bertrán, Enginyer municipal.
Secretari: Antoni Alsina Simal, Secretari - interventor, qui actua com a secretari de la Mesa de
Contractació.

Desenvolupament de la sessió:
L’objecte de la present sessió és la valoració de les ofertes presentades i la proposta d’adjudicació del
contracte referent al procediment de contractació de l’explotació i ús del quiosc municipal que va ser
publicat al Perfil del Contractant d’aquesta entitat en data 29.01.2020.
Primer.- S’han presentat les següets ofertes:
1.

JULIA RICO BRICEÑO.

Segon.- El Tècnic municipal en data 11.03.2020 va emetre informe de valoració de l’oferta amb una
puntuació final de 7 d’11 punts.
Tercer.- En el dia d’avui, la Mesa ha realitzat l’entrevista personal a la licitadora, resultant una puntuació
final de 2,07 de 4 punts.
Cinquè.- Seguidament, la Mesa acorda per unanimitat l’elecció de la licitadora JULIA RICO BRICEÑO
com a l’empresa adjudicatària, requerint-la a tal efecte perquè dipositi en un termini de quinze dies hàbils
la garantia definitiva per l’adjudicació definitiva a la mateixa.
La Presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 10.35 hores. I perquè en quedi constància, jo, el
Secretari, redacto l’acta que sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals; en dono fe.
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acta de la mesa: proposta d’adjudicació
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