Expedient:
Descrip.:

001/2019/3101/E190
Llicència d'ús privatiu per a la instal.lació d'un
establiment de restauració a la zona
d'acampada i llicència d'ús privatiu per a la
instal.lació d'una xurreria al carrer Anselm
Clavé durant la celebració de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número 001/2019/3101/E190 en relació a Llicència d'ús privatiu
per a la instal.lació d'un establiment de restauració a la zona d'acampada i
llicència d'ús privatiu per a la instal.lació d'una xurreria al carrer Anselm Clavé
durant la celebració de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Fets
1.-Mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient administratiu
corresponent a la licitació de l’ús privatiu del domini públic mitjançant
l’atorgament d’un llicència per a la instal·lació i explotació d’un establiment
de restauració a la zona d’acampada i una llicència per a la instal·lació i
explotació d’una xurreria a la Pl. Anselm Clavé durant la celebració de la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega, en el qual es va justificar la necessitat del
present contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives
particulars de la present licitació, essent els següents els principals paràmetres:

Objecte del contracte

- Lot 1. Licitació de l’ús privatiu del domini públic
mitjançant l’atorgament d’una llicència per a la
instal·lació i explotació d’un establiment de
restauració a la Zona d’acampada durant la
celebració de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
- Lot 2. Licitació de l’ús privatiu del domini públic
mitjançant l’atorgament d’una llicència per a la
instal·lació i explotació d’una xurreria al C/Anselm
Clavé durant la celebració de la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega

Núm. d’expedient
Pressupost base de licitació sense
IVA
Valor estimat del contracte

001/2019/3101/E190
- Lot 1. 2.000,00 euros
- Lot 2. 4.000,00 euros
- Lot 1. 4.000,00 euros
- Lot 2. 8.000,00 euros
Contracte patrimonial- llicència d’ús privatiu del
domini públic
Obert amb varis criteris d’adjudicació.
2 anys de contracte prorrogable anualment fins un
màxim de dos anualitats més.
55300000-3 Serveis de restauració i subministrament
de menjars

Tipus de contracte
Procediment de contractació
Durada del contracte
Codi CPV
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Òrgan de contractació

Alcaldia
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Expedient:
Descrip.:

001/2019/3101/E190
Llicència d'ús privatiu per a la instal.lació d'un
establiment de restauració a la zona
d'acampada i llicència d'ús privatiu per a la
instal.lació d'una xurreria al carrer Anselm
Clavé durant la celebració de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega.

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre
un informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), el qual ha estat conformat pel Secretari General de conformitat
amb l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
4.- El dia 14 de juny de 2019, mitjançant Decret es va avocar la competència
a favor de l’Alcaldia per tal d’aprovar l’expedient d’atorgament de la
llicència d’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació i explotació d’un
establiment de restauració a la zona d’acampada, així com una altra llicència
per a la instal·lació i explotació d’una xurreria a la Pl. Anselm Clavé durant la
celebració de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
5.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques i els membres de la Mesa de Contractació es van
publicar al Perfil del Contractant.
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6.- La Mesa de Contractació va realitzar les següents actuacions:


El dia 4 de juny de 2019, va obrir els sobres A i va constatar que al Lot 1
només s’havia presentat un licitador, Ricardo Cuadrado Cobano, el
qual havia presentat la declaració responsable degudament
complimentada i signada electrònicament. I, al Lot no s’hi havia
presentat cap licitador.



El dia 15 de juliol de 2019, va obrir el Sobre B presentat pel senyor
Ricardo Cuadrado.



El dia 17 de juliol, va valorar i puntuar els criteris d’adjudicació
puntuables mitjançant judici de valor, i va obrir el sobre C, relatiu a
l’oferta econòmica.



La puntuació total obtinguda pel senyor Cuadrado fou la següent:
o Sobre B: 3,50 punts.
o Sobre C: 54 punts

7.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir a l’empresa, perquè
presentés la documentació relativa a l’aptitud de contractar, segons previsió
establerta a la clàusula 14 del plec de clàusules.
8.- Transcorregut el termini atorgat al senyor Ricardo Cuadrado Cobano
perquè presentés la documentació acreditativa, els serveis de la Unitat de
Contractació van constatar que no l’havia presentat.

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

68edb34df599415d97065a487786ad3e001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/620 - Data Resolució: 05/08/2019
Data Registre: 05/08/2019 14:42:00

Núm. Registre sortida: SALID 2019/3818 -

Expedient:
Descrip.:

001/2019/3101/E190
Llicència d'ús privatiu per a la instal.lació d'un
establiment de restauració a la zona
d'acampada i llicència d'ús privatiu per a la
instal.lació d'una xurreria al carrer Anselm
Clavé durant la celebració de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega.

Fonaments jurídics
1.- L’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic estableix que no es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició que segui admissible d’acord amb els criteris que
figurin als plecs.
2.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, atès que, de
conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP, quan el valor estimat del contracte no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros; inclosos els de caràcter plurianual quan la
duració no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses (art. DA
2a.1 de la LCSP). L’alcaldessa té delegada aquesta competència en favor de
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’alcaldia de data
9 de juliol de 2019, no obstant això l’apartat tercer d’aquest Decret estableix
que en períodes de vacances en que no es convoqui setmanalment la Junta
de Govern Local es podrà avocar en favor de l’Alcaldia el coneixement dels
assumptes que hagin estat delegats.
D’acord amb tot l’exposat, he resolt:
PRIMER. Avocar la competència en favor de l’Alcaldia per declarar desert el
procés de licitació de l’ús privatiu del domini públic mitjançant l’atorgament
d’una llicència per a la instal·lació i explotació d’un establiment de restauració
a la zona d’acampada i una llicència per a la instal·lació i explotació d’una
xurreria a la Pl. Anselm Clavé durant la celebració de la Fira de Teatre al Carrer
de Tàrrega.
SEGON.- Declarar desert el procés de licitació de l’ús privatiu del domini públic
mitjançant l’atorgament d’una llicència per a la instal·lació i explotació d’un
establiment de restauració a la zona d’acampada i una llicència per a la
instal·lació i explotació d’una xurreria a la Pl. Anselm Clavé durant la
celebració de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
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TERCER.- Notificar aquest acord al senyor Ricardo Cuadrado Cobano.
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