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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Núm. :  35/2019
Caràcter: ordinari
Data:  7 d’octubre de 2019
Horari: de 8.30  a  09.50
Lloc: Casa de la Vila

Assistents

Joan Manel Montfort i Guasch, alcalde accidental
Francisco Romero i Gamarra, regidor
Aureli Ruiz i Milà, regidor
Ramon Zaballa i Serra, regidor
Lourdes Sánchez López, regidora

(sense vot)

Eduard Marcó i Alberti, secretari general
Antoni Peiret de Antonio, interventor general

S’ha excusat d’assistir-hi

Pere Regull i Riba, alcalde
Ricard Rafecas Ruiz, regidor

Desenvolupament de la sessió

L’alcalde obre la sessió i el secretari llegeix l'esborrany de l'acta anterior, i S’ACORDA:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

A continuació s'adopten per unanimitat els acords següents:

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL      
ESPORTS

2. Exp. 91/2019/CNT
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2019, va aprovar el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que 
regeix el contracte per el Subministrament i estampació de samarretes tècniques i 
altres complements per l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca i altres 
curses familiars i solidàries, segons expedient número 91/2019/CNT. 
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Durant el termini de 10 dies naturals establert per a la presentació de propostes es 
van presentar les següents empreses:

- NO 4 ESPORTS 
- RECLAMOS PEÑALVER, SL  

En data 3 d’octubre de 2019 des dels serveis competents es va fer puntuació de les 
ofertes presentades, seguint els criteris avaluables de forma automàtica, quedant de 
la següent manera.

- NO 4 ESPORTS 11,43 punts
- RECLAMOS PEÑALVER, SL no reuneix els criteris mínims establerts

Vist l’article 150, 151, 153 i 158 de la Llei 9/2017 LCSP

Atès que la competència per a contractar el servei correspon a aquesta Junta de 
Govern Local, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

S'ACORDA:

1.- Adjudicar el contracte per el Subministrament i estampació de samarretes 
tècniques i altres complements per l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca i 
altres curses familiars i solidàries, a NO 4 ESPORTS, SCP, amb CIF J66339730, 
segons expedient 91/2019/CNT, per import de 38.899,08€ (IVA inclòs).

2.- Disposar la despesa per import de 38.899,08€ (32.148,00€ més 6.751,08€ 
corresponents a l’ IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 3.34101.22699.

3.- Notificar a l’empresa NO 4 ESPORTS, SCP què, en el termini màxim de 3 dies 
hàbils a rebre la notificació de l’adjudicació, haurà de formalitzar l’acceptació de 
l’adjudicació.

4.- Nomenar com a responsable del contracte per el Subministrament i estampació de 
samarretes tècniques i altres complements per l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-
Vilafranca i altres curses familiars i solidàries al Cap d’Esports, Jordi  Gallego Robert.

5.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

6.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

7.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic.

3. Exp. 92/2019/CNT
La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2019, va aprovar el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que 
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regeix el contracte per el Subministrament i estampació de dessuadores per 
l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca, segons expedient número 
92/2019/CNT.

Durant el termini de 10 dies naturals establert per a la presentació de propostes es 
van presentar les següents empreses:

 AMBITO DIRECTO, SL en data 18/09/2019 a les 18:00:39  
 NO 4 ESPORT en data 26/09/2019 a les 11:54:29
 RECLAMOS PEÑALVER, SL en data 30/09/2016 a les 13:39:16
 FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL en data 30/09/2019 a les 13:45:58
 SUPERLABORAL, 2012 SL en data 30/09/2019 a les 18:13:06
 EMEDE, SL en data 01/10/2019 a les 10:42:26
 ÀREA, ESTUDI DE PUBLICITAT, SL en data 01/10/2019 a les 17:14:55

En data 3 d’octubre de 2019 des dels serveis competents es va fer puntuació de les 
ofertes presentades, seguint els criteris avaluables de forma automàtica, quedant de 
la següent manera, (excepte FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL, que no ha 
presentat les mostres requerides als plecs):

 AMBITO DIRECTO, SL  14,86 punts
 NO 4 ESPORT 13,03 punts
 RECLAMOS PEÑALVER, SL 12,92 punts
 SUPERLABORAL, 2012 SL 13,73 punts
 EMEDE, SL  No reuneix criteris mínims
 ÀREA, ESTUDI DE PUBLICITAT, SL No reuneix criteris mínims

S’ha verificat que l’empresa més ben puntuada, AMBITO DIRECTO, SL, està inscrita al 
ROLECE, on consta les dades requerides al plec de clàusules administratives. 

Vist l’article 150, 151, 153 i 158 de la Llei 9/2017 LCSP

Atès que la competència per a contractar el servei correspon a aquesta Junta de 
Govern Local, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

S'ACORDA:

1.- Adjudicar el contracte per el Subministrament i estampació de dessuadores per 
l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-Vilafranca, a AMBITO DIRECTO, SL, amb CIF 
B63693998, segons expedient 92/2019/CNT, per import de 15.590,85€ (IVA inclòs).

2.- Disposar la despesa per import de 15.590,85€ (12.885,00€ més 2.705,85€ 
corresponents a l’ IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 3.34101.22699.

3.- Notificar a l’empresa AMBITO DIRECTO, SL què, en el termini màxim de 3 dies 
hàbils a rebre la notificació de l’adjudicació, haurà de formalitzar l’acceptació de 
l’adjudicació.
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4.- Nomenar com a responsable del contracte per el Subministrament i estampació de 
samarretes tècniques i altres complements per l’esdeveniment esportiu Mitja Espirall-
Vilafranca i altres curses familiars i solidàries al Cap d’Esports, Jordi Gallego Robert.

5.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

6.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

7.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic.

4. PRECS I PREGUNTES
No s’ha efectuat cap petició.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual lliuro, com a secretari aquesta acta.

 Vist i plau l’Alcalde acctal.                            

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Joan Manel Montfort i Guasch
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