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MARIA GLORIA GOU Secretària General, de l’Excm. Ajuntament de la Molt Lleial
Ciutat d’Olot
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 6
de juny de 2019, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
9.5. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR UBICAT A LA
TORRE CASTANYS SITUADA DINS DEL PARC NOU
Núm. de referència : X2019016800
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

OT

ALTRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents:
En data 2 de maig de 2019, la Junta de Govern Local aprovà el Plec de clàusules
administratives particulars per a la licitació de la concessió del servei per a la gestió i
explotació del bar ubicat a la Torre Castanys situada dins el Parc Nou d’Olot.
Transcorregut el termini per a la presentació d’ofertes, es va presentar una única
proposta, subscrita pel Sr. Raul Comino Sanz i la Sra. Núria Janer Padró.
En data 23 de maig de 2019 es reuneix la Mesa de contractació per procedir a l’acte
d’obertura del Sobre 1 corresponent a la documentació administrativa i el Sobre núm.
2 corresponent a la proposta tècnica. .
De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000011, en data
29 de maig de 2019 la Mesa de contractació procedeix a l’acte públic d’obertura del
Sobre 3, corresponent a l’oferta econòmica.
Prèviament a l’acte d’obertura del Sobre núm. 3, la Mesa de Contractació dóna a
conéxier la puntuació obtinguda, de la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor.
La Mesa de Contractació, mitjançant comunicat de data 29 de maig de 2019, requereix
al Sr. Raul Comino Sanz i la Sra. Núria Janer Padró el justificant d’haver constituït la
garantia definitiva i el justificant de l’existència d’una pòlissa de responsabilitat civil..
En data 4 de juny de 2019, dins del termini establert a l’efecte, el Sr. Raul Comino
Sanz i la Sra. Núria Janer Padró presenta la documentació requerida (Registre
d’entrada núm. E2019011573)
Atès que la garantia definitiva d’import 1,250 fou dipositada en data 4 de juny de 2019.
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D’acord amb l’establert a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000011, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
rimer.- ADJUDICAR, al Sr. Raul Comino Sanz , amb DNI núm-45829593-T i la Sra.
Núria Janer Padró , amb DNI. 47706469-F, la concessió del servei per a la gestió i
explotació del bar ubicat a la Torre Castanys situada dins el Parc Nou d’Olot, per un
cànon de TRES MIL NOU-CENTS EUROS (3.900 €) ANUALS, de conformitat amb el
Plec de clàusules administratives particulars reguladores de l’adjudicació i amb la
seva oferta presentada.
La durada de la concessió s’estableix en quatre 7 anys, prorrogables de forma
expressa tres anys mes.
El període de la concessió s’iniciarà el dia següent a la formalització del contracte.
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari .
Tercer.- Requerir al Sr. Raul Comino Sanz i la Sra. Núria Janer Padró per tal que dins
el termini de vuit dies hàbils comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació
de l’adjudicació procedeixi a la formalització a la formalització del contracte
administratiu.
Quart.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquesta
certificació amb el vistiplau de l’Alcalde en funcions.
Olot, 10 de juny de 2019

Ho certifico,
[Firma01-01]

Vist-i-Plau l’alcalde en funcions,
[Firma02-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
11/06/2019
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Document signat electrònicament verificable a www.olot.cat amb el codi:

71c7406c-dfcf-4950-a7d0-4fd35744603d
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