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Secretaria General

ELISA ALMIRALL GAYO, secretària general de l’Ajuntament de Premià de Mar
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 25 d'abril de 2018, adoptà
el següent acord:
7.
EXP.
C179-2016-1944.
ADJUDICACIÓ
CONTRACTE
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA ÚS I EXPLOTACIÓ BAR CASAL D’AVIS CAN MANENT
Vista la proposta presentada per la 4a tinent d’alcalde i regidora delegada de Secretaria,
Sistemes Informàtics i de Telecomunicació, Organització i Igualtat, del contingut
següent:

Exp. C179-2016-1944. Adjudicació de la concessió administrativa de l'explotació del
servei de bar de can manent.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2017, es va aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i adjudicació del
contracte de Contracte de concessió administrativa d'ús i explotació del servei de Bar al
casal d'avis Can Manent, per procediment obert.
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“Identificació de l’expedient

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2018 es va declarar la
licitació deserta a causa de la retirada de la proposició per par de l’empresa que havia
estat proposta com a adjudicatari i es va acordar tramitar de nou la contractació per
procediment negociat sense publicitat.
El dia 16 d’abril de 2018 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el requeriment
per a que aportés la documentació prevista en la clàusula 31 del plec de clàusules
administratives particulars.
El Sr Feliciano Becerra Muñoz va aportar la documentació esmentada en data 18 d’abril
de 2018.

La proposta de la mesa de contractació celebrada el dia 9 d'abril de 2018, ha proposat a
l’òrgan de contractació l’adjudicació de la concessió de l’ús i explotació del servei de bar
al Casal d’avis Can Manent al Sr Feliciano Becerra Muñoz amb DNI 40301294-E.
Les característiques i avantatges de l’oferta de l’adjudicatari es reprodueixen a
continuació:
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El plec de clàusules administratives de la concessió demanial d’ús i explotació del servei
de bar al Casal d’avis Can Manent, en el seu article 22.7 s’especifica la documentació que
serà valorada en l’obertura del sobre 2.
En data 3.04.2018 un cop obert aquest sobre núm.2, d’una única oferta presentada, la
del Sr. Feliciano Becerra Muñoz, NIF 40301294-G, s’atorguen les següents puntuacions:
1. Inversions en renovació d’equipament. Es presenta una oferta de renovació del
mobiliari de la terrassa exterior, d’una nova màquina de cafè, així com de decoració
d’espais d’acord amb dates de celebració rellevants. Per tot, s’atorguen 20 punts per
aquest concepte.

BEGUDES
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2. Millores. D’entre altres millores proposades, el licitador es compromet a facilitar
premsa escrita en català i castellà i revistes de més difusió, sense concretar quins. La
clàusula 22 del PCAP estableix que s`ha d’identificar els mitjans de premsa escrita. En
aquest sentit vist que en el projecte presentat per part del licitador sempre es parla que
tota actuació serà consensuada amb l’Ajuntament i amb l’entitat, entenem com a positiu
la millora presentada tot i no identificar-la, per això d’un màxim de 5 punts possibles
s’atorguen 2 punts per aquest concepte.
TOTAL IVA inclòs

Cafè

0,90 €

Tallat

1,00 €

Cafè amb llet

1,10 €

Cigaló

1,40 €

Refresc ensucrat

1,40 €

Aigua mineral

0,70 €

Aigua mineral amb gas

0,95 €

Cervesa normal (20 ml)

1,10 €

Cervesa normal (33 ml)

1,30 €

Cervesa canya normal

0,90 €

Cacaolat

1,50 €

Biter sense alcohol

1,40 €

Tòniques

1,40 €

Sucs

1,40 €

Fuet

2,10 €

Pernil pais

2,40 €

Formatge

2,10 €

Truita francesa

1,90 €

Llom

2,50 €

Hamburguesa

2,50 €

De la lectura conjunta de la disposició addicional segona i l’article 151 del TRLCSP
s’estableix que la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat
d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació
atribueix l’òrgan de contractació. L’òrgan competent per a aquesta contractació, de
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conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’Alcalde qui té l’atribució
per dur a terme les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas els
6.000.000,00 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni
el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici ni la
quantia assenyalada. Ara bé, en virtut del Decret d’Alcaldia 1553-1/2017, de 19 de
desembre de 2017, aquest òrgan ha delegat aquesta competència a favor de la Junta de
Govern Local.
Acords

Segon.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar,
l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 32 dels plecs de clàusules
administratives particulars en relació amb els articles 53 i 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).
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde per a la signatura del contracte i de tota la
documentació escaient per l’efectivitat d’aquests acords.
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Primer.- ADJUDICAR el contracte de concessió administrativa d'ús i explotació del
servei de Bar al casal d'avis Can Manent a Feliciano Becerra Muñoz, amb DNI
40301294G, d’acord amb els preus oferts i amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars.

Quart.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en el termini màxim
de cinc (5) dies naturals, sempre que hagin transcorregut els 15 dies hàbils de
registre de sortida de la notificació d’aquest acord, de conformitat amb l’article
156 del TRLCSP.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari.”
La Junta de Govern Local ACORDA APROVAR, per assentiment dels membres presents, la
proposta precedent.

Document signat electrònicament
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I perquè consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau
del senyor alcalde, amb la reserva de l’article 206 del ROF i RJ de les entitats locals.
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