Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Secretaria
EXP. 2018/2419

JOSEP LLUÍS VALENTÍN I MARTÍNEZ, Llicenciat en Dret, Secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2019 va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:

Atès que l’esmentada licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres.
Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 13 de març de 2019, en la què es proposa adjudicar
el contracte a la única proposició rebuda, presentada per la societat Puntuajocs, S.L., la qual ha estat
admesa i ha obtingut, d’acord amb els criteris establerts en el plec de clàusules administratives, una
puntuació total de 77 punts.
Vist que en data 15 de març de 2019 es va requerir a Puntuajocs, S.L. la documentació necessària
per tal d’adjudicar i formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Atès que la Puntuajocs, S.L., en data 25 de març de 2019, ha presentat la documentació necessària
per a l’adjudicació del contracte.
Vist l’article 150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
de classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Atès que les competències pròpies de l’Alcaldia en matèria de contractació, van ser delegades per
Decret d’Alcaldia número 314/2015 de data 16 de juny, a la Junta de Govern Local.
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació.
Segon.- ADJUDICAR el contracte de servei per a la gestió del casal d’estiu municipal de Sant Andreu
de Llavaneres, mitjançant procediment obert, a la societat Puntuajocs, S.L., CIF B64958838, per un
import de 33.100,00 euros, IVA exclòs, per ser la proposició econòmicament més avantatjosa per a
l’Ajuntament.
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 5 de febrer de 2019 va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a
l'adjudicació i formalització del contracte de servei per a la gestió del casal d’estiu municipal de Sant
Andreu de Llavaneres, mitjançant procediment obert i de tramitació ordinària.

La durada del contracte serà d’un (1) any, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de
quatre (4) anys, pròrrogues incloses.
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L’adjudicatari resta obligat al compliment del contracte amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), al plec de prescripcions tècniques i a la proposició presentada.
Tercer.- FORMALITZAR el corresponent contracte administratiu.
Quart.- COMPROMETRE’S a consignar en els pressupostos municipals dels anys corresponents les
quantitats necessàries i suficients per donar compliment al present acord.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria municipal als
efectes oportuns.

Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

Joan Mora i Buch

Josep Lluís Valentín i Martínez
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I perquè consti als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a
l’empara d’allò que disposa l’article 206 del R.O.F.
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Sisè.- PUBLICAR el present acord en el perfil del contractant.»
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