AJUNTAMENT
DE

VILA-RODONA

DECRET
Atès que l’Ajuntament de Vila-rodona ha convocat la corresponent licitació pel
que fa a la gestió de les barres de bar durant la Festa Major de 2019
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Secretari-Interventor
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-

Espai 1: Pista del Casal de Vila-rodona. Del 9 a l’11 d’agost de 2019,
import 700€
Espai 2: Carpa de la Cooperativa el dia 8 d’agost de 2019, import 100€
Espai 3: Zona de les moreres el dia 10 d’agost de 2019, import 100€

Considerant que podien presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que
no estiguin incurses en prohibicions de contractar.
Considerant que el contractant està obligat a complir durant tot el període
d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les
condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial
d'aplicació.
Vist que s’han presentat les següents ofertes:
- Xenulua: Ha oferta pels tres espais, amb la següent oferta, espai 1.1.111 euros, espai 2.- 333 euros, espai 3.- 333 euros
- Bar Casal de Vila-rodona, no concreta cap oferta per cap espai
- Jordi Valero Garcia en representació del Club de Futbol Sala de Vilarodona oferta per l’espai num 2, 100 euros
- Borja Liñera Maza, oferta per l’espai 1.- 750 euros
Atès que la Sra. Mª de Gracia Magaña Rodriguez, en representació del Bar
Casal de Vila-rodona, posa en consideració que la barra del bar del Casal la te
que gestionar ella per esser la llogatera del Bar del Casal.
Considerant que l’espai de la pista de ball no forma part del Bar del Casal.
Atès que l’Ajuntament de Vila-rodona, donada la premura de temps per iniciar
els actes de la Festa Major de 2019, s’ha posat en contacte amb l’empresa
Xenulua, per tal que facin el dipòsit de la concessió del servei de barres objecte
del cas que ens ocupa, abonant els 1.777 euros i acreditant estar al corrent de
la Seguretat Social i de la fiscalitat pertinent, atorgant un termini de presentació
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Número: 2019-0279 Data: 02/08/2019

Descripció de l'objecte del contracte:
Es demana una oferta per gestionar el servei de barra de bar:
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de la documentació de fins el dia 2 d’Agost a les 13 hores i que de no fer-ho es
consideraria desistida en la seva oferta
Atès que fins el dia de la data de la mercantil Xenulua SL, no a aportat cap
document ni ha fet l’ingrés dels 1.777 euros, pel que se l’ha d’estimar desistida
en la seva oferta.
Pel present RESOLC:

Tercer: Estimar l’oferta del Sr. Jordi Valero Garcia en representació del Club de
Futbol Sala per l’espai num 2 , Carpa de la Cooperativa, pel preu cert de 100
euros adjudicant el servei de barra de bar pel dia 8 d’agost de 2019.
Quart: Deixar desert l’espai num 3
Cinquè: Notificar la present resolució

DECRET

Segon: Estimar l’oferta del Sr. Borja Loñera Maza per l’espai num 1 , pista del
Casal de Vila-rodona, pel preu cert de 750 euros adjudicant el servei de barra
de bar pels dies 9 a 11 d’Agost de 2019

Número: 2019-0279 Data: 02/08/2019

Primer: Desestimar l’oferta de la mercantil Xenulua SL
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