Expedient núm. X2020000121 - 1395-000001-2020
El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 6 d´abril de 2020 ha adoptat l’acord següent,
que transcrit literalment diu:
Aprovar l'adjudicació del contracte de concessió de gestió, explotació i si s’escau la realització
d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda
Antecedents
En sessió plenària de 27 de gener de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació de concessió de
gestió, explotació i si s’escau la realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda,
mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, convocant la
seva licitació, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a
l'expedient el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei.
En data 26 de febrer, finalitzat el període de presentació d’ofertes s’havien registrat les entrades
següents:
Denominació social
Pau Royo Ventura
BARCELONA SPORT MANAGEMENT S.L.

NIF
45547553D
B55145270

Registre Entrada - dia
24/02/2020 17:37:22 E2020000739
26/02/2020 23:00:33 E2020000774

En data 2 de març, la Mesa de contractació acorda:
1. Admetre a tots els licitadors atès que aporten el DEUC signats i consten inscrits en el RELI
als efectes d’acreditar la seva capacitat i solvència.
2. Procedir a l’obertura de les pliques de l’arxiu B (criteris la ponderació dels quals depèn d’un
judici de valor)
3. Considerar d’interès públic la proposta d’inversió presentada pel licitador Pau Royo Ventura i
per tant li atorga els 2,645 punts.
En data 3 de març, la Mesa de contractació acorda que valorades les dues ofertes presentades, la
mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació el següent:
1. Adjudicar a BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF B55145270, el Contracte de
la concessió de serveis de gestió, explotació i obres, si s'escau, de les pistes de pàdel, per un
termini de 5 anys (60 mesos).
2. Condicionar l’adjudicació formal del contracte a la resposta als requeriments de la
documentació següent:
2.1
Acreditar documentalment, en el termini màxim de 3 dies hàbils, l’experiència en la
gestió, esmentada en l’oferta presentada com a documentació quantificable de forma
automàtica. Cal que s’hi inclogui: import, dates i el destinatari, públic o privat.
Els serveis o els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent

2.2

Aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils:

a.

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte.

b.

Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent.

c.

Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar, si s’escau.

d.

Acreditar la constitució de la garantia de 2.000,00 euros. Aquesta garantia podrà
prestar-se en alguna de les formes establertes en el PCAP.

e.

Acreditar estar al corrent de pagament des les obligacions contretes amb la Seguretat
Social i l’Agència Tributària.

3. Informar que la presentació de la documenatció sol·licitada és indispensable per a la
formalització de contracte i en el cas de no rebre els documents esmentats s’entredrà que
renuncien a l’adjudicació. En aquest cas se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En data 4 de març, amb registre E2020000874, Barcelona Sport Management SL va aportar
l’acreditació de l’experiència en la gestió, esmentada en l’oferta presentada com a documentació
quantificable de forma automàtica.
En data 13 de març, amb registre E2020001002, Barcelona Sport Management SL va aportar la resta
de documentació requerida juntament amb el comprovant de constitució de la garantia de 2.000,00€
exigida segons els PCAP.
La documentació presentada per l’empresa s’adequa a la requerida per l’acta de la Mesa de
contractació.
Legislació aplicable
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena 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
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009, de 8 de maig).
El 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.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Adjudicar a BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL, amb CIF B55145270, el Contracte de
la concessió de serveis de gestió, explotació i si s’escau obres, de les pistes de pàdel, per un termini
de 5 anys (60 mesos).
Per altra banda, a més de les obligacions establertes en els Plecs de clàusules que regulen el
contracte, l’adjudicatari es compromet a l’assumpció total del manteniment correctiu, reposició i
subministrament.
Segon.- Fixar, com a data d’inici de la concessió, el primer dia hàbil, del següent mes, al de la
finalització de la situació de l’Estat d’Alarma declarat per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19,
sempre hi quan les activitats esportives estiguin permeses.

Tercer.- Establir el cànon de contractació de 1.000,00 euros anuals
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la corporació
Cinquè.- Notificar la present resolució, juntament amb el contacte a l’empresa adjudicatària del
contracte.
Sisè.- Publicar aquests acords al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Breda.
Setè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquests
acords.
Signat electrònicament.

