ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE
DIGITAL “C”
Reunits en la Sala de la Presidència de la Casa Consistorial de Bell-lloc d’Urgell, el dia
2 d’abril de 2019, a les 9:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l’obertura
de sobres de la concessió demanial del bar LA CULTURAL de la sala cultural municipal
de Bell-lloc d’Urgell, i que està composada pels següents membres:
-

President: Sr. Carles Palau i Boté (Alcalde)

-

Vocals: la Sra. Elena Bergés (Secretaria Interventora de la Corporació), el Sr.
Roger Bosch (tècnic municipal), el Sr. Jaume Bellet (algutzir)

-

Secretari: el Sr. Ferran Lázaro, funcionari de carrera

En data 1 d’abril de 2019 es procedeix a l’acreditació dels custodis nomenats per aquest
cas, essent la Sra. Elena Bergés i el Sr. Carles Folguera, i a la obertura del Sobre digital
a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Després de la constitució de la Mesa amb el quòrum legalment exigit, s’aprova l’acta de
la mesa anterior, i el President procedeix a la lectura de l’informe dels serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell de data 27/03/2019 sobre la valoració de les
ofertes presentades, seguint els criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de
valor, a la concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per concurs per
a l’explotació del bar La Cultural, que consta incorporat a l’expedient.
El President dona compte de l'informe de valoració de les ofertes incloses en el
sobre B – Criteris depenents d’un judici de valor, amb el següent resultat:
LICITADOR

Descripció
activitat

Equip
professional

Mesures de
gestió
ambiental

Altres
millores

TOTAL

Xavier Garcia
Gallego

5

2

1

2

10 PUNTS

A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre C – proposta econòmica i criteris
avaluables de forma automàtica, amb el següent resultat:
LICITADOR

Oferta
econòmica
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Fax
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Millora
horari
obertura públic

Millora calendari
obertura públic

TOTAL
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EXPEDIENT NÚMERO 96/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL BAR LA CULTURAL

Xavier
Gallego

Garcia

6.000 €/anual - 55
punts

+/90
hores
setmanals – 10
punts

6
dies
per
setmana – 5 punts

70 PUNTS

El resultat de les puntuacions obtingudes pels licitadors que s’han presentat és el
següent:
LICITADOR
Xavier

Garcia

SOBRE B

SOBRE C

TOTAL

10 PUNTS

70 PUNTS

80 PUNTS

Gallego

La Mesa de Contractació, un cop examinades i informades les ofertes, ACORDA:
Primer.- Ratificar l’informe tècnic de data 27/03/2019 de valoració dels criteris subjectes
a judici de valor, de les puntuacions atorgades, amb el següent detall:
LICITADOR

Descripció
activitat

Equip
professional

Mesures de
gestió
ambiental

Altres
millores

TOTAL

Xavier Garcia
Gallego

5

2

1

2

10

LICITADOR

Oferta
econòmica

Millora
horari
obertura públic

Millora calendari
obertura públic

TOTAL

Xavier
Gallego

6.000 €/anual - 55
punts

+/90
hores
setmanals – 10
punts

6
dies
per
setmana – 5 punts

70 PUNTS

Garcia

Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de
les proposicions presentades per:
ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

Xavier Garcia Gallego

80 PUNTS
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Segon.- Obertura del sobre C i lectura del resultat del sobre C de la proposta econòmica
i criteris avaluables de forma automàtica, amb el següent detall:

Quart.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.
El President dóna per acabada la reunió a les 9:47 hores.
I perquè quedi constància el secretari de la mesa expedeix la següent acta.

Bell-lloc d’Urgell, data de la signatura electrònica.
El president,
Carles Palau i Boté

El secretari
Ferran Lázaro
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