ACTA JUNTA DE GOVERN
Sessió 4 del dia: 6 de març de 2017 Ordinària
Lloc celebració: Casa Consistorial
Inici: 18:00 Finalització:18:33
Assistents:
ANTONIO POVEDA ZAPATA- Alcalde-President
MARIA BELEN GARCIA CRIADO
ALEJANDRO MEDRANO SOLER
AGUSTIN GASCON MILLAN
JUDITH RIERA ROMAN
NURIA ROS BALDOMINOS
MARGARITA GUAL IZQUIERDO
PEDRO ANGEL MONTSERRAT OLLE

Secretària: M. Teresa Cavero Ramírez
Interventor: Francesc Roldán Burgos
Oberta la sessió per l’Alcalde-President, un cop comprovada per la Secretària de
l’existència de quòrum que cal per que pugui ser iniciada, es procedeix a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, de la forma següent:
ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(SESSIÓ PÚBLICA)
1. - Proposta d'adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de l'ús
privatiu del domini públic destinat a l'explotació de l'activitat de bar-restaurant
en el camp de futbol del barri Centre, a Sant Joan Despí
Vist l’expedient de contractació CO2016241PATR tramitat per a l'inici del procediment
d'adjudicació de la CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC
DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT EN EL CAMP
DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN DESPÍ, amb una durada de sis
anys i un cànon anual de licitació de 12.223,92 €, l'IVA no inclòs.
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Atès que de conformitat amb la documentació que figura a l'expedient, la relació de
licitadors que han presentat proposició en aquesta licitació en temps i forma, acreditant
correctament el compliment del requisit relatiu a la declaració responsable prevista a
l'article 146 del TRLCSP, ha estat la que seguidament es relaciona:
PLICA

LICITADOR

NIF

1

C.B.HERMANOS MARCHENA

E60033800

2

ISIGUS, SLU

B65884744

Atès que d'acord amb el que figura a l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació, en
data 21.12.2016 es va realitzar l'obertura en acte públic del sobre número 2 de les
proposicions presentades, remetent-se seguidament al servei promotor del contracte
als efectes d'emetre informe tècnic sobre les ofertes.
Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 27.01.2017, va acceptar per
unanimitat l'informe tècnic sol·licitat al servei promotor del contracte relatiu als criteris
d’adjudicació que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de valor i que
s'annexa a aquest acord, aprovant seguidament la següent proposta de puntuacions:
PLICA

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

C.B.HERMANOS MARCHENA

30,00

2

ISIGUS, SLU

40,00

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 3.02.2017 va celebrar l'acte
públic d’obertura del sobre número 3, corresponent als criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica, amb el següent resultat segons consta a l'acta de la sessió:
PLICA

Oferta
econòmica

LICITADOR

1

C.B.HERMANOS MARCHENA

13.200,00

2

ISIGUS, SLU

18.000,00

Atès que finalitzat l'acte públic, la Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va
procedir a valorar les proposicions econòmiques mitjançant la fórmula prevista en el
plec, obtenint-se el següent resultat:
PLICA

Puntuació
Oferta
econòmica

LICITADOR

1

C.B.HERMANOS MARCHENA

44,00

2

ISIGUS, SLU

60,00

Atès que sumades les puntuacions obtingudes en la fase d'avaluació de les ofertes, la
Mesa va aprovar les següents puntuacions finals:


Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

PLICA

LICITADOR

Puntuació
Oferta
econòmica

Puntuació
Criteri b1
projecte

Puntuació
total

1

C.B.HERMANOS MARCHENA

44,00

30,00

74,00

2

ISIGUS, SLU

60,00

40,00

100,00

Atès que en conseqüència, i en compliment del que disposa l'article 151 del TRLCSP,
la Mesa acordà per unanimitat traslladar a l'òrgan de contractació la següent
PROPOSTA:
"CLASSIFICAR per ordre decreixent segons la puntuació total obtinguda, les
proposicions admeses
i que no han estat considerades anòmales o
desproporcionades en el procediment obert convocat per a l'adjudicació de la
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PUBLIC DESTINAT A L'EXPLOTACIÓ
DE L’ACTIVITAT DE BAR EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, segons el
següent detall:
Puntuació
total

Ordre

Licitador

NIF

1r.

ISIGUS, SLU

B65884744

100,00

2n

C.B.HERMANOS MARCHENA

E60033800

74,00

Atès el contingut de l'informe del cap de Contractació de data 23.02.2017 sobre
compliment del licitador proposat com a adjudicatari dels requisits previs previstos a
l'article 151 del RDL 3/2011, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) i que seguidament es reprodueix:
“Que en data 21 de febrer de 2017, el senyor Isidro Gomez Vecinos, amb DNI
46676839H, en representació de la societat mercantil Isigus, SL, amb NIF B62641899,
primer classificat en el procediment obert convocat per a l'adjudicació de la Concessió
de l'ús privatiu del domini públic destinat a l’explotació de l'activitat de bar en el camp
de futbol del Barri Centre, a Sant Joan Despí, expedient CO2016241PATR, ha
presentat en temps i forma, la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previstos a l'article 151 del TRLCSP, d'acord amb el contingut del requeriment efectuat
per l'òrgan de contractació notificat en data 9.02.2017
Que examinada dita documentació d’acord amb el que estipula la clàusula 27ª del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, s’ha comprovat que acredita correctament el
compliment dels requisits previs exigits en l'article 151 del TRLCSP per poder-se
procedir a l'adjudicació del contracte.”
Atès el contingut de l'informe del cap de Contractació de data 23.02.2017 sobre
compliment del licitador proposat com a adjudicatari dels requisits previs previstos a
l'article 146 del RDL 3/2011, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) i que seguidament es reprodueix:
“Que en data 21 de febrer de 2017, el senyor Isidro Gomez Vecinos, amb DNI
46676839H, en representació de la societat mercantil Isigus, SL, amb NIF B62641899,
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primer classificat en el procediment obert convocat per a l'adjudicació de la Concessió
de l'ús privatiu del domini públic destinat a l’explotació de l'activitat de bar en el camp
de futbol del Barri Centre, a Sant Joan Despí, expedient CO2016241PATR, ha
presentat en temps i forma, la documentació acreditativa del compliment dels requisits
d’aptitud, capacitat i solvència exigits en compliment del que disposen l'article 146 del
TRLCSP i les clàusules 16, 17 i 27 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
Que examinada la documentació i d’acord amb el disposa el capítol II del PCAP sobre
els requisits exigits d’aptitud, capacitat i solvència i la clàusula 27 i annex 3 del PCAP
sobre forma d’acreditació per part de les empreses no inscrites al RELI, s’informa que
la societat mercantil Isigus, SL, amb NIF B62641899 reuneix els requisits d’aptitud,
capacitat i solvència exigits en aquest contracte.”
Atès que en sessió de data 24.02.2017 la Mesa de Contractació, reunida als efectes
de qualificar la documentació presentada per la societat mercantil Isigus, SL, amb NIF
B62641899, relativa al compliment dels requisits d'aptitud, capacitat i solvència, va
acordar declarar com a degudament acreditat el compliment dels esmentats requisits.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en
virtut de les delegacions atorgades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 20150001001401, de 29 de juny de 2015.
En conseqüència es proposa:
PRIMER.- DECLARAR vàlida la tramitació de l’expedient de contractació
CO2016241PATR tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del
contracte consistent en la CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC
DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT EN EL CAMP
DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN DESPÍ.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte que té per objecte la CONCESSIÓ DE L’ÚS
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE
BAR-RESTAURANT EN EL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CENTRE, A SANT JOAN
DESPÍ, a la societat mercantil ISIGUS, SL, amb NIF B62641899, amb un cànon anual
de 18.000,00 € (IVA no inclòs) i una durada de sis anys.
TERCER.- ESTABLIR l’ordre del licitadors classificats i que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, d’acord
amb el detall següent:
Ordre
2n

Licitador
C.B.HERMANOS MARCHENA

Puntuació
total

NIF
E60033800

74,00

QUART.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació d'aquest acord, haurà de concórrer a formalitzar la concessió
en document administratiu.
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CINQUÈ.- Facultar a la Regidora de Serveis Generals de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí per signar quants documents siguin en dret necessaris per formalitzar aquest
acord.
SISÈ.- Publicar l’adjudicació de la concessió en el perfil de contractant de l'Ajuntament
de Sant Joan Despí.
SETÈ.- Publicar la formalització en document administratiu de la concessió en el perfil
de contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
VUITÈ.- Donar compliment al que disposa l'article 30 del TRLCSP en matèria de
remissió d'informació a efectes estadístics al Registre Públic de Contractes.
NOVÈ.- Integrar aquest contracte en la relació anual de contractes a remetre al
Tribunal de Cuentas.
DESÈ.- Notificar aquest acord als licitadors que han pres part en aquest procediment i
als departaments d'Intervenció, Patrimoni, Gestió Tributària, Esports i Llicències
Municipals.
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per UNANIMITAT dels membres presents
Vots a favor:
Senyors/es, Antoni Poveda Zapata, Maria Belén García Criado, Alejandro Medrano
Soler, Judith Riera Roman, Agustín Gascón Millán, Núria Ros Baldominos, Margarita
Gual Izquierdo, Pere Angel Montserrat i Ollè.
2. – Proposta aprovació provisional de la modificació de l’Annex 1 de
l’ordenança fiscal 21/2017 Preus Públics Escoles Bressols Municipals

Atesa la proposta de la Regidora d’Educació i Família, Sra. Núria Ros Baldominos, de
data 13 de febrer de 2017, per la que es proposa modificar, pel curs 2017/2018,
l'Annex 1 de l’Ordenança Fiscal 21/2017 reguladora dels Preus Públics, regulador del
PREU PUBLIC PELS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, modificació
que tal com queda redactada regira en aquest municipi a partir de la publicació del text
íntegre de les mateixes al BOP fins que s'acordi la seva modificació o derogació
expresses.
Atès l'Informe emès pel Cap del Departament de Gestió Tributària, del qual resulta que
l'esmentat acord de modificació es competència de la Junta de Govern Local, en virtut
de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 09 de juliol de 2015, pel que es va delegar
en la mateixa la competència per establir, fixar, regular i modificar els Preus Públics
establerts o que acordi exigir l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 47 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Atès que la proposta resta acompanyada del preceptiu estudi de costos, en compliment
d’allò disposat pels articles 41 i següents del R.D.L. 2/2004 de 5 de març Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, del qual resulta el grau d’abastament del cost del
servei.
En conseqüència es proposa:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Annex 1 PREU PUBLIC
PELS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, de l'Ordenança Fiscal 21/2017,
Reguladora dels Preus Públics, el qual, tal com tot seguit queda redactat, regira en
aquest terme municipal a partir de la data de la seva aprovació definitiva fins que s'acordi
la seva modificació o derogació expresses.
ANNEX 1
PREU PÚBLIC PER ALS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Altes i baixes
Quota material
a)
En iniciar el curs
es cobrarà un rebut en concepte de material escolar.
b)
Si la baixa es
produeix:
abans de l’1
d’octubre es retornarà el 80% del rebut
abans del 1 de
novembre es retornarà el 70% del rebut
abans del 1 de
desembre es retornarà el 60€ del rebut
abans del 1 de
gener es retornarà el 50% del rebut.
c)
Si
l’alta
es
produeix entre els dies 1 de setembre i el 31 de desembre la quota de material es
cobrarà íntegra.
d)
Si
l’alta
es
produeix entre els dies 1 de gener i final de curs es cobrarà la part corresponent als
mesos que quedin de curs.
SEGON.- EXPOSAR AL PUBLIC l'acord precedent durant un termini de trenta dies,
mitjançant l'inserció d'anuncis al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de major difusió de la província. Durant l'esmentat termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, l'acord adoptat
restarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.
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TERCER.- Cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada, la qual
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà fins que s'acordi la seva
modificació o derogació.
VOTACIÓ:
Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per UNANIMITAT dels membres presents
Vots a favor:
Senyors/es, Antoni Poveda Zapata, Maria Belén García Criado, Alejandro Medrano
Soler, Judith Riera Roman, Agustín Gascón Millán, Núria Ros Baldominos, Margarita
Gual Izquierdo, Pere Angel Montserrat i Ollè.

Després de la qual cosa i no havent altres assumptes a tractar, la Presidència aixecà
la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que, com a Secretària, certifico.

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de
l’acta aprovada a la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de març de 2017,
relativa als acords adoptats per delegació plenària.
Sant Joan Despí a 21 de març de 2017.

La Secretària
M. Teresa Cavero Ramírez
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