ACTA JUNTA DE GOVERN
Sessió 15 del dia: 28 de setembre de 2017 Extraordinària
Lloc celebració: Casa Consistorial
Inici: 10:30 Finalització:10:40
Assistents:
ANTONIO POVEDA ZAPATA- Alcalde-President
MARIA BELEN GARCIA CRIADO
ALEJANDRO MEDRANO SOLER
AGUSTIN GASCON MILLAN
JUDITH RIERA ROMAN
MARGARITA GUAL IZQUIERDO
PEDRO ANGEL MONTSERRAT OLLE
Regidors que excusaren:
NURIA ROS BALDOMINOS
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 de la concessió de l'ús privatiu del domini públic
consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan
Despí destinades a serveis de cotxe de flota compartida (Carsharing)
Vist l’expedient de contractació CO2017141PATR tramitat per a l’adjudicació
mitjançant procediment obert de la Concessió de l'ús privatiu del domini públic
consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí
destinades a serveis de cotxe de flota compartida (Carsharing), amb una durada de
cinc anys i el següent cànon de licitació per plaça reservada i any i categoria de carrer:
1.- carrers 1ª categoria = 410,40 € / any
2.- carrers 2ª categoria = 369,00 € / any
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3.- carrers 3ª categoria = 339,30 € / any
4.- carrers 4ª categoria = 310,05 € / any
Atès que finalitzat el termini fixat en l'anunci de licitació, la relació d'empreses que han
presentat la seva proposició en el temps i la forma prevista en el PCAP ha estat la que
seguidament s'indica, segons s'acredita a l'expedient:
Plica núm.
1 i única

Licitadors

NIF

ZIPCAR CARSHARING, SAU

A63448237

Atès que la Mesa de Contractació, en acte públic celebrat el dia 26.05.2017, va
procedir a l'obertura dels sobres que contenien la documentació acreditativa dels
aspectes de les ofertes que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de valor,
acordant posteriorment la seva remissió al departament promotor del contracte a
efectes de procedir al seu examen i emetre el pertinent informe tècnic.
Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 12.07.2017, va acceptar l'informe
tècnic relatiu a la valoració dels elements de les ofertes admeses i no excloses que per
a la seva avaluació requereixen de judici de valor, aprovant seguidament la següent
proposta de puntuacions:
PLICA

Puntuació
Criteri b.1
37,00

LICITADOR

1

ZIPCAR CARSHARING, SAU

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 12.07.2017, va procedir a
l’obertura en acte públic dels sobres que contenien la documentació relativa als
elements de l’oferta avaluables de forma automàtica, del que va resultar la següent
oferta:
Plica
1

% d´increment cànon
per any/plaça i carrer
10%

LICITADOR
ZIPCAR CARSHARING, SAU

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió de data 14.07.2017, va aprovar per
unanimitat la proposta de puntuació dels elements de l’oferta avaluables de forma
automàtica amb el següent resultat:
PLICA
1

Puntuació
Criteri a.1
55,00

LICITADOR
ZIPCAR CARSHARING, SAU

Atès que seguidament, i d’acord amb les puntuacions atorgades durant la fase
d’avaluació de les ofertes, la Mesa va aprovar les puntuacions finals obtingudes per
cada licitador, d’acord amb el detall següent, segons consta a l'acta de la sessió:
Plica
1

LICITADOR
ZIPCAR CARSHARING, SAU

Criteri
a.1

Puntuació
b.1

Puntuació
final

55,00

37,00

92,00
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Atès que, en conseqüència, la Mesa de Contractació, en la mateixa sessió, va adoptar
per unanimitat el següent acord, segons consta al certificat de l'acta de la sessió:
"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 PÚBLIC CONSISTENT EN LA
RESERVA DE PLACES D'ESTACIONAMENT AL MUNICIPI DE SANT JOAN DESPÍ
DESTINADES A SERVEIS DE COTXE DE FLOTA COMPARTIDA (CARSHARING),
segons el següent detall:
Ordre
1ª i única

Puntuació
final

LICITADORS
ZIPCAR CARSHARING, SAU

92,00

Atès el contingut de l'informe del cap de Contractació de data 04.09.2017 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 31.07.2017, la societat mercantil ZIPCAR CARSHARING, SAU, amb NIF
A63448237, primer classificat en el procediment obert convocat per a l'adjudicació del
contracte consistent en la prestació del Concessió de l'ús privatiu del domini públic
consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí
destinades a serveis de cotxe de flota compartida (Carsharing), expedient
CO2017141PATR, 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
25.07.2017.
Que examinada dita documentació d’acord amb el que estipula el 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 04.09.2017 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 31.07.2017, la societat mercantil ZIPCAR CARSHARING, SAU, amb NIF
A63448237, primer classificat en el procediment obert convocat per a l'adjudicació del
contracte consistent en la Concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la
reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a
serveis de cotxe de flota compartida (Carsharing), expedient CO2017141PATR, 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 11 i 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
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Que examinada la documentació i d’acord amb el disposa el capítol II del PCAP sobre
els requisits exigits d’aptitud, capacitat i solvència, s’informa que la societat mercantil
ZIPCAR CARSHARING, SAU, amb NIF A63448237 reuneix els requisits d’aptitud,
capacitat i solvència exigits en aquest contracte.”
Atès que en sessió de data 13.09.2017 la Mesa de Contractació, reunida als efectes
de qualificar la documentació presentada per la societat mercantil ZIPCAR
CARSHARING, SAU relativa al compliment dels requisits d'aptitud, capacitat i
solvència, va acordar declarar com a degudament acreditat el compliment de dits
requisits.
Atès que aquest expedient és competència de la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions atorgades per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el
dia 9.07.2015.
En conseqüència es proposa:
PRIMER.- DECLARAR vàlida la tramitació de l’expedient de contractació
CO2017141PATR tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de la
Concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places
d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a serveis de cotxe de flota
compartida (Carsharing), amb una durada de cinc anys i el següent cànon de licitació
per plaça reservada i any i categoria de carrer:
1.- carrers 1ª categoria = 410,40 € / any
2.- carrers 2ª categoria = 369,00 € / any
3.- carrers 3ª categoria = 339,30 € / any
4.- carrers 4ª categoria = 310,05 € / any
SEGON.- ADJUDICAR la Concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la
reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a
serveis de cotxe de flota compartida (Carsharing) a la societat mercantil ZIPCAR
CARSHARING, SAU, amb NIF A63448237, amb una durada de cinc anys i el cànon
per plaça reservada i any i categoria de carrer que seguidament s’indica, de
conformitat amb l’oferta presentada:
1.- carrers 1ª categoria = 451,44 € / any
2.- carrers 2ª categoria = 405,90 € / any
3.- carrers 3ª categoria = 373,23 € / any
4.- carrers 4ª categoria = 341,06 € / any
TERCER.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini màxim dels 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de comparèixer als efectes
de formalitzar la concessió en document administratiu.
QUART.- 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.
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CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
SISÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
SETÈ.- Donar compliment al que disposa l'article 30 del TRLCSP en matèria de
remissió d'informació a efectes estadístics al Registre Públic de Contractes.
VUITÈ.- Integrar aquest contracte en la relació anual de contractes a remetre al
Tribunal de Cuentas.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors que han pres part en aquest
procediment i als departaments d'Intervenció, Patrimoni, Alcaldia, Gestió Tributària i
Serveis Tècnics.
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, 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 28 de setembre de
2017, relativa als acords adoptats per delegació plenària.
Sant Joan Despí a 19 de febrer de 2018

La Secretària
M. Teresa Cavero Ramírez
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