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Expedient núm. X2021002690 - X2021002690
El secretari de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 3
de novembre de 2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
“ Adjudicació contracte administratiu especial del bar de la zona esportiva de la
urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva (X2020002690)
Antecedents:

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de setembre de 2021, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, del contracte administratiu especial
del bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva i els
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
2.- L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant en data 27/09/2021 i el
termini màxim per presentar propostes finalitzava el dia 13/10/2021 a les 14:00 h
3.- L’esmentada licitació es va tramitar mitjançant l’eina de sobre digital, de la
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
4.-. Han presentat proposta per concórrer en aquest procés licitatori, a través de la
plataforma de contractació pública de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva la licitadora
següent:
Num
1

Licitador/a
Nancy Lourdes Perez Fourcade

Id Registre
E2021008161

Data
13/10/2021 12:15:43

5.- En data 15 d’octubre de 2021, a les 10:00 h, es realitza l’acta d’obertura del
“SOBRE 1” que conté la documentació administrativa, i es va admetre a l’única
proposició presentada de la Sra. Nancy Lourdes Perez Fourcade.
6.- En data 21 d’octubre de 2021, a les 10:00 h, la Mesa de contractació procedeix a
l’obertura del “SOBRE 2” que conté la documentació relativa a l’oferta económica i
criteris avaluables de forma automática, i procedeix a la seva valoració ‘acord amb
l’annex núm.3 “Criteris quantificables mitjançant la utilització de fórmules” del PCAP.
La puntuació que s’atorga és la següent:
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LICITADOR

Nancy
Lourdes
Fourcade

Pérez

Cànon

Preu dels
productes
m ínim s oferts

Oferim ent
m enjar per
em portar

venta de
productes
d’alim entació,
neteja i
higiene
personal.

Total
puntuació

40 punts

30 punts

15 punts

15 punts

100 punts

La Mesa de contractació en el mateix acte acorda per unanimitat, de conformitat amb
els resultats obtinguts i amb la base 10a del PCAP, elevar a l’òrgan de contractació la
proposta de classificació, i proposar l’adjudicació a favor de l’única licitadora que ha
presentat oferta, la Sra. Nancy Lourdes Pérez Fourcade.
7.- En data 22 d’octubre de 2021, mitjançant registre de sortida S2021004265, la Mesa
de contractació va efectuar el requeriment a la licitadora millor classificada, perquè en
el termini màxim de 10 dies hàbils, des de l’enviament del requeriment, presentés tota
la documentació requerida.
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8.- En data 25 d’octubre de 221, la Sra. Nancy Lourdes Pérez Fourcade, ha presentat
tota la documentació requerida, dins del termini concedit, i ha fet efectiva la garantia
definitiva per import de 120 €, efectuada en metàl·lic en el compte corrent de
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Fonaments de dret:
1. Considerant el que disposen els articles 150.3, 151, 153, 154 i 155 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és l'Alcaldia l'òrgan de
contractació competent.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions acordades per l’Alcaldia, en resolució 2021DECR000057
de data 22 de gener de 2021 (publicades al BOPG núm.21 de 2 de febrer de 2021) pel
qual es modifica el decret 2019DECR000281, de 20 de juny de 2019, de les
delegacions a Junta de Govern Local, pel que es preveu que l’aprovació dels
contractes d’import superior a 3000 serà competència de la Junta de Govern Local
D’acord amb tot allò exposat, la Junta de Govern Local adopta els acords següents:
Primer.- ADJUDICAR el contracte administratiu especial de serveis per l’explotació del
servei de bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la
Selva (X2021002690), a la licitadora Sra. Nancy Lourdes Perez Fourcade, amb NIE
núm. Y0371550E, per l’import i condicions següent:
1.- Cànon anual per l’explotació: 600 €
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2.- L’adjudicatari té dret a les contraprestacions econòmiques derivades de
l'explotació dels servei de bar, que es percebran directament dels usuaris.
Les tarifes màximes a abonar pels usuaris dels productes que, com a mínim,
l’adjudicatària haurà d’oferir en el servei de bar, seran les següents:
Producte

Tarifes
PVP (am b iva)

Cafè

1,00

1,10

Tallat

1,09

1,20

Cafè amb llet

1,27
2,27

1,40
2,50

Combinat esmorzar (entrepà mini i suc/cafè
amb llet).
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Tarifes
PVP (sense iva)

Cervesa ampolla

1,81

2,00

Refresc

1,64

1,80

Bossa de patates

1,36

1,50

Entrepà fred

2,27

2,50

Entrepà fred mini

1,81

2,00

Entrepà calent

2,72

3,00

Entrepà calent mini

2,27

2,50

Bikini

2,55

2,80

Hamburguesa

3,45

3,80

Frankfurt

2,72

3,00

Plat combinat

4,55

5,00

3.- Oferiment de menjar per emportar
4.- Disposar de productes de venta al públic d’alimentació, neteja i higiene personal
Segon.- El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de la seva
formalització i tindrà la durada d’UN ANY. El contracte només podrà ser objecte d’una
pròrroga.
El termini d’obertura és el fixat en el Plec de prescripcions tècniques del contracte, que
no podrà ser superior a 15 dies des de la data de la signatura del contracte.
Tercer.- DESIGNAR com a responsable del contracte, de conformitat amb el que
disposa l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, a l’enginyer m unicipal.
Quart. Requerir a la licitadora Nancy Lourdes Pérez Fourcade perquè procedeixi a la
formalització de l’esmentat contracte en el termini de quinze dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de la present adjudicació, en la forma prevista a
l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
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Cinquè .- PUBLICAR la formalització de la present contractació en el Perfil de
contractant i en el Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò
que disposa l’article 346 de la LCSP
Sisè.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l'expedient administratiu,
informant-los que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos,
davant dels jutjats contenciosos administratius de Girona o, potestativament, per mitjà
de recurs de reposició davant de el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, sense perjudici que els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”
I, perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat, estès a l’empara de l'article 206 del
Reglament d'Organització i funcionament de les Entitats Locals i al resguard del text
definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
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Signat electrònicament,

