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Antoni Alsina Simal, Secretari - Interventor de l’Ajuntament de Canyelles,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 02/06/2020 va
adoptar, entre altres, el següent acord:

PART EXPOSITIVA
Vist el plec de clàusules reguladores de la concessió del servei de quiosc municipal que
regeixen la concessió administrativa de serveis, mitjançant la tipologia de concurs públic a
través de procediment obert, criteri d'adjudicació: Preu, tramitació: Urgent, de l'explotació i
ús del quiosc municipal, situat al capdamunt de la Rambleta del carrer Nou, en front del
número 24, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 21.01.2020.
Atès que s'ha finalitzat el termini de presentació de proposicions havent-se presentat 1
proposta.
Vist que en data 03.03.2020 a les 14,00 hores, la Mesa de contractació es va constituir per
obertura sobre A "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA".
Vist que el dia 09.03.2020 a les 11,30 hores, la Mesa de contractació es va constituir per a l'
obertura sobre B "PROPOSICIÓ ECONÒMICA".
Vist que el dia 11.03.2020, l'Enginyer municipal va emetre informe de valoració de l'oferta
presentada, resultant una puntuació final de 7 punts sobre 11.
Vist que el dia 27.05.2020, a les 10,00 hores, la Mesa de contractació es va constituir per a
l'entrevista personal a la licitadora, resultant una puntuació final de 2,07 punts sobre 4.
Vist que el dia 27.05.2020, a les 10,30 hores, la Mesa de contractació va proposar l'elecció
de la licitadora JULIA RICO BRICEÑO com a l'empresa adjudicatària, requerint-la a tal
efecte perquè dipositi en un termini de quinze dies hàbils la garantia definitiva per
l'adjudicació definitiva a la mateixa.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS

PART DISPOSITIVA
Primer.- ADJUDICAR a la licitadora JULIA RICO BRICEÑO amb DNI 43509685X, el
contracte de servei de l’explotació i ús del quiosc municipal, situat al capdamunt de la
Rambleta del carrer Nou, en front del número 24.
Segon.- COMUNICAR a la licitadora que la garantia definitiva, que s'haurà de constituir amb
la formalització del contracte, d'acord amb l'article 68 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, s'estableix en mil cent vint-icinc euros (1.125,00 €).
Tercer.- CITAR a l’adjudicatària, d’acord amb la clàusula del plec 17a del plec de clàusules
administratives particulars, per signar la formalització en Document Administratiu del present
contracte.
Quart.- NOTIFICAR formalment els acords anteriors als interessats.
Perquè consti, ho signo, amb el vistiplau de l’Alcaldessa - Presidenta
Canyelles, 2 / juny / 2020

Vist i Plau
L’Alcaldessa - Presidenta

El Secretari
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