
 

Exp.: 60/2018

ADJUDICACIÓ  DE  LA  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  LA  UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT 
SANT ANTONI DE BETXÍ

Identificació de la sessió: 

ACTA DE  LA SESSIÓ  PÚBLICA D’OBERTURA DELS  SOBRES  NÚM.  3,  QUE 
CONTENEN LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Dates de la sessió:

Dia 26 d’abril de 2018. Hora: 12:00 hores.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president
Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora
Sra. Isabel Repiso Prades, vicesecretària
Sra. Lourdes Boix Macías, arquitecta.

Secretari: Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

Assumpte:

Acte  públic  d’obertura  dels  sobres  núm.  3,  que  contenen  la  documentació 
corresponent a l’oferta econòmica, conforme a l’Annex II de Plec, per a la valoració de 
criteris d’adjudicació previstos a la base 14na. de mateix, i que ha estat presentada per 
l’únic  licitador  que  ha  concorregut  al  procediment  convocat  per  a  l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, de la concessió administrativa de la utilització privativa 
del domini públic local i explotació del bar restaurant Sant Antoni de Betxí.

Desenvolupament de la sessió:

Proposicions rebudes i admeses:

ÚNICA: Brisamar Grup Betxí, SL

Obertura del sobre núm. 3:

Per la secretaria de la mesa es procedeix a l’obertura dels sobre núm. 3 del licitador 
admès, i  es dóna lectura a la relació dels documents aportats respecte als criteris 
d’adjudicació a què es refereix el citat sobre:

Oferta econòmica conforme a l’annex II del Plec, que consta de dos parts:

1. Memòria descriptiva i valorada del mobiliari, decoració, equipament i utensilis 
per a la concessió del bar restaurant.

2. Oferta de cànon anual a satisfer.

 



 

A continuació, la mesa procedeix a la valoració de la oferta econòmica presentada per 
la Mercantil Brisamar Grup Betxí, SL, amb el següent resultat:

2.1 Mobiliari, decoració i equipament 2.2. Millora del cànon Total valoració
La  memòria  no  acompanya  pressupostos 
comercials que avalen la valoració realitzada:

0 punts

No s’oferta cap millora al cànon: 

0 punts. 0 Punts

Avaluada l’oferta econòmica, la mesa de contractació procedeix a la valoració conjunta 
dels criteris que ha d’estimar l’òrgan de contractació per tal de resoldre l’adjudicació, 
atenen als que disposa la clàusula 14na. del Plec:

1.1. Criteris mediambientals 1.2. Gestió y explotació
0 punts
(no s’aporten)

Coherència  del  plantejament:  5 
punts
Serveis usuaris: 2,50 punts
Organització: 5 punts

12,50 punts

2.2 Mobiliari, decoració i equipament 2.3. Millora del cànon
La  memòria  no  acompanya  pressupostos 
comercials que avalen la valoració realitzada:

0 punts

No s’oferta cap millora al cànon: 

0 punts. 0 Punts

Valoració total de criteris... 12,50 punts

Atés el resultat de la suma dels criteris per a la selecció del contractista, i en tractar-se 

de  l’única  oferta  presentada,  la  mesa  acorda  elevar  a  l’òrgan  de  contractació  la 

proposta d’adjudicació del CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 

LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I EXPLOTACIÓ DEL BAR 

RESTAURANT SANT ANTONI DE BETXÍ en favor de l’empresa BRISAMAR GRUP 

BETXÍ, SL, per tractar-se de l’única proposició presentada i acomplir amb el Plec de 

clàusules administratives que regeix el procediment d’adjudicació.

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta. 

Signen l’acta,
L’alcalde president La secretària general
Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora actal. Vicesecretària.
Celina I. Candau Ramos Isabel Repiso Prades 

L’arquitecta municipal Secretari de la mesa
Lourdes Boix Macías Josep L. Herráiz Escribano

(Document signat electrònicament)
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