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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, 
CORRESPONENT AL CONTRACTE  PER A LA LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ 
PER A REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC PER A LA VENDA DE 
GELATS, BEGUDES (NO ALCOHÒLIQUES) I LLEPOLIES I D’APROFITAMENT 
ESPECIAL PER A L’ACTIVITAT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA DEVESA 
 
 
 
Lloc: Sala de la Junta de Govern Local 
Data: 21 de maig de 2015 
Hora: 13:15 
 
Assistents:  
President:  Sr. Jordi Fàbrega i Vilà, tinent d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal 

- Sra. Olga Felip Tarragó, cap d’Educació i Esports 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general la Corporació 
- Sr. Carlos Merino pons, interventor de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi és present el cap del servei d’esports, senyor Jordi Agustí Pelluch. 
  
L’objecte de la sessió és l’obertura del  sobre  número 3 que conté la proposició 
relativa als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o 
percentatges i la presentació de l’informe de valoració del sobre número 2 de la 
licitació convocada per adjudicar el contracte  per a la llicència o autorització per a 
realitzar la instal·lació d’un quiosc per a la venda de gelats, begudes (no alcohòliques) 
i llepolies i d’aprofitament especial per a l’activitat de les piscines municipals de la 
Devesa, per un cànon anual mínim de licitació de 2.500,00€ IVA exclòs.  

 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2014 i 
modificat per acord de Ple el 18 de desembre de 2014, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
La Presidència de la Mesa dóna compte de l’informe de valoració elaborat pel cap del 
Servei d’Esports, senyor Jordi Agustí Pelluch. 
  
 
Seguidament s’informa de la valoració atorgada al licitador:  
 
 
 



LICITADOR 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 
(fins a 45 punts) 

PABLO MARQUÉS VELASCO 15 
 
 
La Presidència de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 a fi de donar-ne 
lectura: 
 

• Oferta núm. 1: presentada pel senyor Pablo Marqués Velasco per un cànon 
anual de: 3.300€. 
 

 
La Mesa acorda que atès que és l’única oferta presentada, que d’acord amb la 
Clàusula XXI del PCAP s’atribueixen les puntuacions del sobre número 3 de la 
següent manera:   

 

Puntuació de cada oferta =   55 punts X 3.300€  = 55 punts 

                                               3.300€ 

 
I per tant, en relació al sobre número 3 li corresponen 55 punts, que sumats als 15 
atorgats en la valoració del sobre núm. 2 sumen un total de 70 punts. 
 
Vista la puntuació obtinguda en l’oferta presentada pel senyor Pablo Marqués Velasco, 
la Mesa proposa a l’òrgan de contractació, l’adjudicació de la llicència per a realitzar la 
instal·lació d’un quiosc per a la venda de gelats, begudes (no alcohòliques) i llepolies i 
d’aprofitament especial per a l’activitat de les piscines municipals de la Devesa a favor 
del senyor Pablo Marqués Velasco per un cànon anual de 3.300€.  
  
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:30 
hores, de la qual cosa dono fe. 
 
El president       La secretària 
 
 
 
Jordi Fàbrega Vilà      Berta Gratacós i Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous     Olga Felip Tarragó 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera     Carlos Merino Pons 


