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DECRET
Vist l'expedient número 8742/2015, relatiu a la concessió demanial de l'explotació de la
cafeteria del Mercat Municipal del Prat de Llobregat.
Atès que, a la Junta de Govern Local de 2 de juny de 2015 es van aprovar l'expedient i els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la
esmentada contractació, amb un cànon de sortida mensual de 250,00 euros.
Atès que, dins del termini de presentació de proposicions, han presentat propostes els
següents licitadors: Associació d'Aturats i Aturades del Prat, Sonia Barajas Guzmán, El
Pebrot Picant, SL, Juan Garrido Raya, Inversiones Macrozo, SL, Susana Lázaro Flores i
Antonia Robles Casares.
Vist el contingut de les actes de qualificació de la documentació, d'obertura del sobre B1
(criteris que depenen d'un judici de valor) i del sobre B2 (criteris avaluables de forma
automàtica) i els informes emesos pel tècnic mitjà de Promoció Econòmica, amb dates 15 i
22 de juliol de 2015, respectivament.
Atès que la proposta d'adjudicació, efectuada per la Mesa de Contractació el 3 d'agost de
2015, està degudament motivada, perquè detalla la ponderació i l'explicació del resultat
d'aplicar a les proposicions presentades pels diferents licitadors els criteris d'adjudicació,
previstos al plec de clàusules administratives particulars. Aquesta proposta d'adjudicació
es publica al perfil del contractant.
Atès que el licitador ha aportat la documentació exigida al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), dins del termini de deu dies hàbils establert a aquest efecte per l'art. 151.2 de la
mateixa norma.
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local, en el Decret
d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 de juliol de
2015, en relació a la resolució d'aquest expedient.
Segon.- Aprovar la ponderació, que tot seguit s'indica, dels licitadors que s'han presentat a
la licitació, i que ha estat proposada per la Mesa de Contractació de data 3 d'agost de 2015,
on consta expressada detalladament la seva motivació.
Empresa
NIF/CIF NIE

Associació
d'aturats del
Prat
G66109687

Barajas
Guzmán,
Sònia
Y2059376Q

El
Pebrot
Picant

Garrido
Raya, Juan

Inversiones
Macrozo SL

Y2059376Q

38504781K

B65219966

Lázaro
Flores,
Susana
46786382N

Robles
Casares,
Antonia
46790446M
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Sobre B1. Criteris de judici de valor, fins a un màxim de 4 punts
Fins al màxim de
2
punts
es
valorarà
la
1,3
1,7
1,0
0,7
relació de serveis
que s'ofereixen
Fins al màxim de
2
punts
es
valorarà
l'adequació
al
0,8
0,4
1,2
1,1
projecte
comercial del pla
d'inversions
presentat"
Suma sobre B1
2,1
2,1
2,2
1,8
Sobre B2. Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 6 punts
Criteri A) Fins a 1
punt es valorarà
l’oferta
econòmica, amb
la possible
0,33
0,68
1,00
0,13
millora a l’alça
del cànon de
sortida que
presenti el
peticionari...
Criteri B) Fins a 2
punts es valorarà
el pla
0,91
1,18
1,35
1,17
d'inversions
previst per iniciar
l'activitat...
Criteri C) Fins a 3
punts és valorarà
3,00
3,00
3,00
3,00
el pla
d'empresa...
Suma sobre B2
4,24
4,86
5,35
4,30

Total
B1+B2

sobres

6,34

6,96

7,55

6,10

1,3

1,5

1,8

1,4

1,6

1,2

2,7

3,1

3,0

0,33

0,13

0,13

1,66

1,13

2,00

3,00

3,00

3,00

4,99

4,26

5,13

7,69

7,36

8,13

Tercer.- Adjudicar a Antonia Robles Casares (NIF: 46790446-M), la concessió demanial de
l'explotació de la cafeteria del Mercat Municipal del Prat de Llobregat, segon l’art 151 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), amb un cànon mensual de 260 €. (3.120 €
anuals) i un pla d'inversions per iniciar l'activitat de 22.002 €, IVA inclòs, segons la seva
proposta presentada que constà a l'expedient.
El termini de vigència d’aquest contracte serà de quinze anys, a comptar des de la data de
la seva formalització.
Quart- L'adjudicatària estarà obligada a la formalització del contracte, dins dels 15 dies
hàbils, a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord. No obstant, el
departament de Contractació i Patrimoni, on es formalitzarà l'acte, durant aquest termini
l'informarà oportunament de la data en què podrà adreçar-s'hi per a complimentar
aquest tràmit.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l'Associació d'Aturats i Aturades del Prat, Sonia
Barajas Guzmán, El Pebrot Picant, SL, Juan Garrido Raya, Inversiones Macrozo, SL, Susana
Lázaro Flores i Antonia Robles Casares i informar-los que la motivació de l'aplicació dels
criteris d'adjudicació la poden trobar al perfil del contractant de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat: www.elprat.cat.
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Sisè.- Notificar així mateix als departaments de Comptabilitat, Promoció Econòmica i
Prevenció de Riscos Laborals.
Setè.- Donar compte a la Junta de Govern Local.

El Prat de Llobregat
F_FIRMA_1

Signat electrònicament
per:
L'alcaldessa accidental
04/08/2015 13:50

En dono fe
F_FIRMA_7

F_RESOLUCION
Signat electrònicament
per:
El secretari accidental
Joan Pere Samsó Bas
04/08/2015 13:48

Ajuntament del Prat de Llobregat
Decret
Data 04-08-2015
Número DEC/4677/2015
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