Ajuntament
de

60/2018
Proposta adjudicació. Concessió del bar restaurant Sant Antoni

DECRET DE L’ALCALDIA
Relatiu a la proposta d’adjudicació de la concessió administrativa de la utilització privativa
del domini públic local i explotació del Bar restaurant Sant Antoni

El procediment de licitació s’ha dut a terme mitjançant procediment obert, conforme al
previst i regulat pels arts. 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(RDL 3/2011, de 14 de novembre).
Examinada la documentació i l’oferta presentada per l’únic licitador (Brisamar Grup Betxí,
SL) per a l’adjudicació del contracte, en data 26/04/2018, vista la valoració atorgada:
1.1. Criteris mediambientals
0 punts
(no s’aporten)
1.1 Mobiliari, decoració i equipament
La memòria no acompanya pressupostos
comercials que avalen la valoració
realitzada:

1.2. Gestió y explotació
Coherència del plantejament: 5 punts
Serveis usuaris: 2,50 punts
Organització: 5 punts
2.2. Millora del cànon
No s’oferta cap millora al cànon:

12,50 punts

0 punts.

0 Punts

0 punts
Valoració total de criteris...

12,50 punts

la mesa va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació en favor de
l’empresa Brisamar Grup Betxí, SL, amb una quantitat en concepte de cànon fixe anual de
4.020,00 euros, i de conformitat amb el plec de clàusules administratives que regeix la
licitació.
Atés el que disposa la clàusula 16na del Plec de clàusules administratives particulars que
regula la present licitació,
HE RESOLT:
PRIMER.- Requerir a l’empresa Brisamar Grup Betxí, SL per tal que, en el termini de deu
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Així mateix, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient que havia
de regir el procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa de la
utilització privativa del domini públic local i explotació del Bar restaurant Sant Antoni de
Betxí.

Número : 2018-0506 Data : 07/05/2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 31 de gener de 2018,
va disposar l’aprovació de l’expedient per a l’atorgament de la concessió de l’ús privatiu de
domini públic del Bar-Restaurant Sant Antoni de Betxí, i va prestar aprovació al Projecte
Bàsic i d’Execució de les obres de diverses actuacions en matèria d’accessibilitat i incendis
en l’edifici annex a l’Ermita de Sant Antoni, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Lourdes
Boix Macías, amb un pressupost d’execució per contracta de 68.055,24 euros, més IVA.
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dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment,
presente la documentació justificativa prevista a la clàusula 16 del Plec de Clàusules
Administratives:
1.- Justificant de la constitució de la garantia definitiva per un import de 2.412 €, equivalent
al 3 per 100 del valor del domini públic ocupat i 2.041,65 €, equivalent al 3 per cent del
pressupost de les obres que ha d’executar, IVA exclós. La garantia es podrà constituir en
qualsevol de les formes admeses en l’article 96 del TRLCSP.
2.- Justificant de l’abonament de les taxes per anuncis de licitació de licitació i adjudicació,
en el seu cas.

4.- Es justificarà també pel contractista la proposta d’assegurança de responsabilitat,
acompanyant proposta ferma amb una companyia asseguradora.
5.- Document pel qual es designe a un representant de l’empresa adjudicatària per a les
actuacions tendents a l’adequada execució del contracte.
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a) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu de que
l’empresa es troba al corrent en les obligacions amb Seguretat Social.
b) Certificat lliurant per l’AEAT, justificatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries.
c) Certificat lliurat per l’Ajuntament de Betxí, a través del Servei de Recaptació, de
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
d) Document que acredite estar d’alta l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE),
mitjançant presentació de l’alta, i si procedeix de l’últim rebut del citat impost
completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula del citat impost.

Número : 2018-0506 Data : 07/05/2018

3.- Les certificacions següents:

NOTIFICACIÓ I RECURSOS.- Notificar el present acord als licitadors per al seu
coneixement i efectes, amb advertència que es tracta d’un acte de tràmit i com a tal no
procedeix la interposició de recursos contra el mateix.
L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

Certifica,
La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

Betxí, en la data que figura en les firmes electròniques al marge.
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SEGON.- La present proposta no crea cap dret mentre l’òrgan de contractació no dicte la
resolució d’adjudicació del contracte.

