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[decret]
DECRET 20220001001848 23/05/2022
S’inicia expedient per a la contractació de l’atorgament de la llicència d’ús
privatiu per a l’ocupació d’espai amb màquines de venda automàtica de
begudes fredes, calentes i productes sòlids d’alimentació tipus snacks, en
diversos edificis municipals de Montornès del Vallès.
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors d’aquesta contractació.
No s’ha fixat pressupost base de licitació ni valor estimat del contracte perquè
la naturalesa de la prestació a contractar no comporta cap tipus de despesa per
a l’Ajuntament.
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L’adjudicatari serà l’únic beneficiari dels ingressos que es generin com a
conseqüència de la venda de productes a través de les màquines distribuïdores
automàtiques objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària podrà ofertar pagar un cànon per a l’exercici dels drets
derivats de l’autorització.
En la present licitació no s’aplica la divisió en lots de l’objecte del contracte
d’acord amb el que es justifica degudament en l’expedient.
La Secretaria General ha emès informe sobre el procediment a seguir per dur a
terme aquesta contractació.
La Intervenció Municipal ha emès informe que consta a l’expedient.
D’acord amb les competències que m’atorga la disposició adicional segona de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, RESOLC:
Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que, conjuntament amb el Plec de clàusules
administratives generals, regirà l'adjudicació del contracte de l’atorgament de
la llicència d’ús privatiu per a l’ocupació d’espai amb màquines de venda
automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d’alimentació
tipus snacks, en diversos edificis municipals de Montornès del Vallès.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària amb més d’un criteri d’adjudicació en aplicació dels plecs
reguladors.
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Tercer. Anunciar la licitació al perfil del contractant pel termini de 15 dies
naturals, comptats des de la data de publicació de l’anunci, per a la presentació
de proposicions.
Quart. Nomenar els membres de la Mesa que estarà composada per les
següents persones:
President: Juan José Fernández Martín, regidor del departament d’Organització
i Desenvolupament de Personal, o persona en qui delegui
Íngrid Bosch Noguera, tècnica de gestió de Contractació i Compres, o persona
en qui delegui
M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental, o persona en qui delegui
Susana Roldán Vega, interventora accidental, o persona en qui delegui
Secretària Mesa: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental, o persona en qui
delegui
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Cinquè. Nomenar els custodis, que permetran l’obertura dels sobres a l’eina
Sobre Digital, següents:
José Rodríguez Jiménez, cap de Sistemes i Noves Tecnologies
Íngrid Bosch Noguera, tècnica de gestió de Contractació i Compres
Meritxell López Conde, funcionària adscrita a Contractació i Compres
Sisè. Comunicar aquests resolució a la Intervenció municipal.
Document signat electrònicament

