DECRET
Exp. 1374/2020
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació de la concessió demanial l’ús privatiu d’un
bé de domini públic, per a la seva gestió i explotació del servei de bar del centre cívic i dels
serveis de neteja i vigilància de l’equipament comunitari, mitjançant procediment obert.
Atès que es va seguir el procediment establert en el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic.

Atès que durant la licitació es van presentar quatre ofertes, en temps i forma, i vista la
classificació efectuada per l’òrgan de contractació, el 5 de juliol de 2021, després de
l’obertura dels sobres digitals, en virtut de la qual es va declarar com a oferta
econòmicament més favorable la presentada per la senyora Núria Vidal Vilarmau per haver
obtingut la major puntuació, segons proposta de la Mesa de contractació, la qual es detalla a
continuació:

import canon
mensual ofertat
1.400,00
120,00
100,00
2.400,00

empresa
Inmaculada Carmona De La Vega
Sónia Jiménez Vázquez
David Gil Ubeda
Nuria Vidal Vilarmau

puntuació
obtinguda
56,52
0,87
0,00
100,00

DECRET

Millora preu
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Atès que es va publicar anunci de licitació, el dia 1 de juny de 2021, pel termini de vint dies
naturals, en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions.

Empresa

Inmaculada Carmona De La
Vega
Sónia Jiménez Vázquez
David Gil Ubeda
Nuria Vidal Vilarmau

Columnes
27,82
punts

Sòcol
23,18
punts

Passamà
21,43
punts

Àmpit
fusta
11,59
punts

27,82

23,18

21,43

11,59

8,24

7,74

100,00

27,82
27,82
27,82

23,18
23,18
23,18

21,43
21,43
21,43

11,59
11,59
11,59

8,24
8,24
8,24

7,74
7,74
7,74

100,00
100,00
100,00

Radiadors Radiadors
8,24
7,74
punts
punts

TOTAL
MILLORES

Es procedeix a la classificació de les ofertes amb el següent resultat:

Empresa

Nuria Vidal Vilarmau
Inmaculada Carmona De La Vega

MILLORA MILLORES
PREU
QUALITAT

100,00
56,52

100,00
100,00

TOTAL

200,00
156,52
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Millores qualitat

Sónia Jiménez Vázquez
David Gil Ubeda

0,87
0,00

100,00
100,00

100,87
100,00

Vist que en data 9 de juliol de 2021, registre d’entrada 2021-E-RC-1518, la senyora Núria
Vidal Vilarmau presenta escrit de renúncia a l’adjudicació del contracte atès que manifesta
que hi ha hagut un error en el preu ofertat i que no pot assumir aquest cost i vist que en data
12 de juliol de 2021, registre d’entrada 2021-E-RC-1525, la senyora Imma Carmona de la
Vega, adjudicatària per odre de puntuació, després de la renúncia de la primera, presenta
també escrit de renúncia a l’adjudicació del contracte pel mateix motiu exposat anteriorment
i que aquestes van ser acceptades i les ofertes excloses de la licitació per la Mesa de
contractació i es va proposar a la senyora Sònia Jiménez Vazquez, per ser la següent
proposició amb major puntuació, segons acta del dia 12 de juliol de 2021, que consta a
l’expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretària i Intervenció, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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. Atès el decret de delegació de l’Alcaldia del dia 11 de maig de 2020 a la
Junta de Govern Local, l’Alcalde, resol:
Primer.- Aprovar l’acceptació de les renúncies i exclusió del procediment de licitació de la
senyora Núria Vidal Vilarmau, de la senyora Imma Carmona de la Vega i de la senyora
Sònia Jiménez Vazquez, segons les actes de la mesa de contractació que consten a
l’expedient.
Segon.- Adjudicar al senyor David Gil Ubeda la concessió administrativa d'ús privatiu del bé
de domini públic per a la seva gestió i explotació del servei de bar del centre cívic i dels
serveis de neteja i vigilància de l’equipament comunitari pel període d’un any, prorrogable
fins a un màxim de 4 anys que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de clàusules administratives generals aprovats per
aquest Ajuntament, per un cànon mensual de 100,00 euros i amb les millores proposades
pel licitador en la seva totalitat, d’acord amb l’article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Quart.- Notificar al senyor David Gil Ubeda adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-lo per a la formalització del contracte que tindrà lloc dins el termini de 15 dies hàbils a
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Vist que en el termini conferit a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, el candidat que ha obtingut la major puntuació ha presentat la
documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva
exigida al plec de clàusules administratives particulars.

DECRET

Vista la proposta de la Mesa de Contractació del dia 27 de juliol de 2021, en virtut de la qual
considera que l’oferta corresponent al senyor David Gil Ubeda, que proposa un cànon per a
la concessió de 100,00 euros mensuals i millores ofertades és la més adequada a l’interès
públic al ser la única oferta vàlida després de les renúncies presentades.

Número: 2021-0248 Data: 12/08/2021

Vist que en data 26 de juliol de 2021, registre d’entrada 2021-E-RE-804, la senyora Sònia
Jiménez Vázquez presenta escrit de renúncia a l’adjudicació del contracte per motius
personals i que aquesta va ser acceptada i l’oferta exclosa de la licitació per la Mesa de
contractació segons acta, del dia 27 de juliol de 2021, que consta a l’expedient.

comptar des del següent a la recepció d’aquesta notificació.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit
Setè.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern Local que se celebri.
Davant meu,
Montserrat Bach Pujol
Secretària

Codi Validació: 5CXYLYHDRQGL3QXJ75YADJRXL | Verificació: https://artes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Número: 2021-0248 Data: 12/08/2021

(document signat electrònicament)

DECRET

Enric Forcada Valiente
Alcalde

