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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE 3 DE LA
PROPOSICIÓ ECONÒMICA PRESENTADA AL PROCEDIMENT OBERT DE
CONCESSIÓ DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A
LA TORRE CASTANYS SITUADA DINS EL PARC NOU D’OLOT
A la seu de l’Ajuntament d’Olot, essent les 14:00h del dia 29 de maig de 2019.
Assistents:
-Presidenta: Sra. Montserrat Torras i Surroca, Regidora d’Organització i d’Hisenda.
-Vocals:
Sra. Maria Glòria Gou i Clavera, Secretària de la Corporació.
Sr. Jordi Salvador i Culí, Interventor de Fons de la Corporació.
Sr. Ramon Prat Molas, Tècnic d’Administració Especial, Cap d’Àrea d’Infraestructures,
Obra Pública i Brigada.
-Secretari
Sr. Miquel Torrent i Compte, Tècnic d’Administració General de Secretaria.
També assisteix la Sra. Sílvia Sunyer Coromina, Tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament d’Olot, per tal de presentar l’informe tècnic de criteris de judici de valor.
La presidència declara constituïda la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’acord
del Ple de la Corporació, de data 22 de març de 2018, de composició de la Mesa
permanent de contractació de l’ Ajuntament d’Olot, i el Secretari llegeix les
disposicions legals aplicables.
L’objecte de la sessió és, en sessió pública, donar a conèixer el resultat de la valoració
assignada als criteris de judici de valor i obertura del Sobre 3 que conté la proposta
econòmica d’acord amb el model incorporat en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP).
Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en
la forma pertinent:
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

feb1bc41-2339-4db9-9815-49956f9ffb83
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Passeig Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

1. RAUL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ
Es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de Sílvia Sunyer Coromina de 29 de maig
de 2019, amb la valoració assignada als criteris de judici de valor, amb el resultat
següent:
1. RAUL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ: 27,5 Punts
Tot seguit la Presidència ordena l’obertura del Sobre 3 i s’observa que conté la oferta
econòmica:
1. RAUL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ: 3.900,00.-€ (tres mil noucents euros)

A continuació, la Mesa de Contractació procedeix a la valoració de les proposicions
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules i
comprova que l’oferta no es presumeixi anormalment baixa i una vegada aplicada la
fórmula prevista a la clàusula 11, procedeix a l’assignació de punts:
1. RAUL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ: 50 punts
A la vista de la proposició presentada, la Mesa de contractació, de conformitat amb el
que disposa l’article 158 de la LCSP, acorda per unanimitat:
Primer.- Proposar a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de “Concessió
de la gestió i explotació del bar ubicat a la Torre Castanys situada dins el Parc Nou
d’Olot” a favor de RAUL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ, amb NIF
45.829.593T i 47.706.469F respectivament, per un cànon de 3.900,00.-€ anuals
(TRES MIL NOU-CENTS EUROS ANUALS) per haver obtingut la millor puntuació i no
incórrer en presumpció d’anormalitat, previ compliment del requeriment previst en el
punt següent.
Segon.- Requerir a RAÚL COMINO SANZ I NÚRIA JANER PADRÓ, per tal que en el
termini de 5 dies hàbils a comptar de la data d’enviament del requeriment presenti tota
la documentació a següent:
a. Resguard d’haver constituït, davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat
amb qualsevol de les formes admeses en dret la garantia definitiva, d’import
1.250 euros, d’acord amb la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
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b. Justificant de l’existència d’una pòlissa de responsabilitat civil derivada de
l’exercici de l’activitat amb una cobertura mínima de 150.000,00.-€ i una pòlissa
d’assegurança de danys materials que cobreixi en tot moment el valor real i
actualitzat de les instal·lacions, de les quals resulti beneficiari l’Ajuntament
d’Olot que haurà de ser d’un import mínim de 100.000,00 euros, d’acord amb el
que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 14:10h del
matí, i signa aquesta acta amb el Secretari que en dóna fe.

El Secretari
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Montserrat Torras i Surroca
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