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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/55/2015
Codi document: AFIZI02Z

AJUNTAMENT DE VIC
Data 01-06-2015
Número DCF/34/2015

Assumpte: Presentació documentació relativa a la concessió administrativa de l'ús privatiu per
l'explotació del bar del recinte firal de Vic.

DECRET
En data 23 de març de 2015 mitjançant acord del Consell Rector de l’OFIM, es va aprovar l’expedient
de contractació, pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, dels serveis per a la
contractació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del Recinte Firal el Sucre de Vic. El cànon
de sortida es fa fixar en la quantia de 150 €/ mensuals.
La convocatòria d’aquesta licitació va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 27 d’abril de 2015 i en el Perfil del Contractant.
En data 27 de maig de 2015 es va reunir la Mesa de Contractació per a procedir a l’acte d’obertura de
les proposicions presentades a aquesta licitació, i en l’acta estesa a tal efecte es deixa constància del
fet que s’ha presentat un total de dues empreses, una d’elles va desestimar-se per falta de
documentació, i la segona empresa es va requerir la presentació d’una documentació pendent en un
termini de 3 dies hàbils.
En data 29 de maig es va tornar a reunir la Mesa de Contractació per a procedir a l’aprovació de la
documentació pendent entregada i a l’obertura de la darrera proposició amb documentació. Es va
procedir a ser declarada admesa a l’haver aportat tota la documentació requerida en el plec de
clàusules administratives particulars reguladores d’aquesta contractació.
Vista la proposta d’adjudicació feta per la Mesa de Contractació per avaluar les proposicions
presentades en base als criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 12 del plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquesta contractació.
I en virtut de les competències delegades per resolució de l’alcaldia de 21/05/12,
Per tot això, RESOLC:
HE RESOLT :
Primer.- Donar per vàlides les actuacions practicades per a la contractació pel procediment obert,
dels serveis per a la contractació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del Recinte Firal el
Sucre de Vic
Segon.- Adjudicar provisionalment aquest contracte de serveis, a l’empresa PLANES BONES SL, amb
N.I.F. núm. B-59980573, pel preu que proposava de cànon de CENT-VUITANTA EUROS (180,00€)
mensuals, per un període de quatre (4) anys, prorrogables fins a un termini de sis (6) anys; això de
conformitat amb la proposta d’adjudicació feta per la Mesa de Contractació, al resultar ser l’oferta
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amb major puntuació, segons s’indica en el quadre resum de la valoració que a continuació es
transcriu:
Puntuació total:
PLANES BONES SL

Oferta econòmica
20

Proposta tècnica
10

Total
30

Tercer.- L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans que hagin
transcorregut quinze dies hàbils comptats des del dia següent a la notificació de l’adjudicació i durant
aquest termini, l’adjudicatari provisional haurà d’aportar els documents acreditatius de trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Notificar aquesta Resolució a tots els licitadors que han participat en aquesta licitació i
publicar-la en el Perfil del Contractant de l’OFIM.

Ho mana i signa la Presidenta de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats en funcions, en el dia i
l’hora que consta a la signatura, i en dóna fe el secretari.
La Presidenta, en funcions
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Firmat electrònicament per:
La presidenta de l’Organisme Autònom
de Fires i Mercats
Montserrat Rovira Costa
01-06-2015 13:38

Firmat electrònicament per:
El secretari de l’Organisme Autònom de
Fires i Mercats
Jaume Parareda Franch
01-06-2015 14:37
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