CERTIFICO:
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre de 2018, ha aprovat
5. Adjudicció del Contracte administratiu especial "Gestió del bar-restaurant de la piscinapoliesportiu de Castellvell del Camp"

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7D0AC18AEF6644D3AB618924E77A2CC1 i data d'emissió 08/10/2018 a les 11:34:29

ANTECEDENTS:
Consten com a antecedents a aquest expedient:
- Acord de pròrroga de l’actual contracte per a la gestió del bar – restaurant de la piscina –
poliesportiu de Castellvell del Camp adoptat per la Junta de Govern Local de Castellvell del
Camp el 17 de març de 2014.
- Providència de l’Alcalde data 14 de maig de 2018 per la qual s'acorda iniciar l'expedient
de contractació.
- Informe tècnic de l’arquitecte municipal Josep Frederic Pérez Pastor de data 22 de maig
de 2018 al qual s’informa de la valoració del bar – restaurant de la piscina – poliesportiu.
- Informe de secretaria – intervenció de data 23 de maig de 2018.
- Model de Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i de Prescripcions
Tècniques (PPT).
- Informe d’alcaldia sobre la necessitat i idoneïtat del pressent contracte de data 28 de maig
de 2018.
- Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda en sessió de data 5
de juny de 2018.
En data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs del contracte administratiu especial per a la gestió del bar-restaurant
de la piscina-poliesportiu de Castellvell del Camp. L’anunci de licitació es va publicar al
perfil del contractant de l’ajuntament, donant un termini de 26 dies naturals per a la
presentació d’ofertes.
Dintre d’aquest termini, es van presentar les ofertes següents:
Núm.

Data entrada

Núm. de registre

Licitador

1

27/07/2018

1794

Alberto Bel Quiros

2

27/07/2018

1815

J. Andrés Alfonso Ramos

3

30/07/2018

1829

DIVADEUROPA S.L.

4

30/07/2018

1830

Joan Balsells i Puig

La mesa de contractació va avaluar les ofertes presentades conforme als criteris establerts
als plecs. Mitjançant acta de la mesa de contractació de data 22 d’agost de 2018, s’arriba a
la següent puntuació de les ofertes presentades:
Licitador

J. ANDRÉS ALFONSO RAMOS

Criteris avaluables de manera automàtica (cànon i millores)

29

Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (projecte d’
explotació del servei)

11,5

TOTAL

40,5
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Licitador

JOAN BALSELLS I PUIG

Criteris avaluables de manera automàtica (cànon i millores)
Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (projecte d’
explotació del servei)
TOTAL

Licitador

DIVADEUROPA S.L.

Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (projecte d’
explotació del servei)
TOTAL
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8
58

Criteris avaluables de manera automàtica (cànon i millores)

Licitador

50

53,75
8
61,75

ALBERTO BEL QUIRÓS

Criteris avaluables de manera automàtica (cànon i millores)
Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (projecte d’
explotació del servei)
TOTAL

30
5,25
35,25

Per tant, la prelació de les ofertes es la següent:
Licitador
DIVADEUROPA S.L.
JOAN BALSELLS I PUIG
J. ANDRÉS ALFONSO RAMOS
ALBERTO BEL QUIRÓS

Puntuació
61,75
58
40,5
35,25

Es dona trasllat d’aquesta acta als licitadors, sol·licitant al licitador que ha obtingut la
puntuació més alta que presenti la documentació acreditativa de la seva capacitat i ingressi
la garantia definitiva del contracte.
En data 6 de setembre de 2018, David Alonso Espasa, en representació de
DIVADEUROPA S.L., presenta la documentació requerida, i es comprova per part de la
secretaria que aquesta es correcta.
REGULACIÓ LEGAL:
- LLEI 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
- DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (DL 3/2016).
- REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui
a la LCSP
- 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.
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- LLEI 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
- LLEI 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
- LLEI 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
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ARGUMENTARI:
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són l’
explotació del bar-restaurant de la piscina-poliesportiu municipal de Castellvell del Camp.
Aquest bar-restaurant es una part integral d’aquestes instal·lacions públiques dedicades a l’
esport i les activitats de lleure, i interessa a l’ajuntament la seva explotació per un particular
per tal de donar valor a aquestes instal·lacions i cobrar un cànon que ajudi al finançament
del seu manteniment. Aquestes necessitats es reflecteixen a l’informe d’alcaldia de data 28
de maig de 2018.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha dictaminat que els servicis de
cafeteria i menjador, en els que la retribució consisteix en el dret a explotar el dit servici han
de ser qualificats com a contractes administratius especials, i així es qualifica aquest
contracte. Per motiu de la seva elevada quantia i durada, i en l’objectiu de fomentar al
màxim la licitació, es tramita com a un contracte obert.
Es considera imprescindible prorrogar l’actual contracte pel temps necessari per a realitzar
aquesta nova licitació per tal de no interrompre el servei de bar – restaurant durant la
temporada estival i d’obertura de la piscina municipal.
S’ha fet la tramesa de l’expedient de contractació per procediment obert, i la mesa de
contractació ha establert un ordre de prelació entre totes les ofertes presentades d’acord en
els criteris establerts als plecs del contracte.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, PER UNANIMITAT, acorda:
ACORD:
Primer.- ADJUDICAR el contracte administratiu especial per a la gestió del bar-restaurant
de la piscina-poliesportiu de Castellvell del Camp a la empresa DIVADEUROPA S.L.
Segon.- CONVOCAR a l’adjudicatari per a la formalització del contracte d’acord en el
disposat a la clàusula dissetena dels plecs.
Tercer.- NOTIFICAR el contingut d’aquest acord a l’actual gestor del servei i publicar-ho al
perfil del contractant de l’ajuntament.
Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat
/ada, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació,
d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva
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interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
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I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

Certifico

Vist i plau de l'Alcalde

Joaquin Cogollos Latham Koenig

Agustí Domingo Basora
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