ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA CATORZE DE MARÇ DE DOS MIL DOTZE.

A Forallac, essent les 17:00 hores del dia catorze de març de dos mil dotze, es reuneix a la sala
de sessions de l’ajuntament, la Junta de Govern Local sota la presidència de l’alcalde Josep
Sala Leal, amb l’assistència de les regidores, Marta Chicot Salgas i Rosa Figueras Pibernat,
assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària de primera convocatòria.
Ha excusat la seva absència el regidor Santiago Muní Maureta.
1.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL·LACIONS DESTINATS A L’ACTIVITAT
DE BAR, DEL LOCAL POLIVALENT MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DEL
CASTELL, 3 DE PERATALLADA (FORALLAC). – Atès que el licitador que ha obtingut
la puntuació més elevada, senyor Joan Bagué Subiranas, ha constituït davant la Caixa de la
Corporació la garantia definitiva; ha presentat certificat conforme es troba al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social; i ha abonat l’import dels anuncis de licitació
als corresponents Butlletins oficials.
Vist el que disposa l’article 135 de la LCSP, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar al senyor Joan Bagué Subiranas amb DNI XXX i domicili a la plaça
Mossèn Ferran Dou, 5, 17111-Vulpellac, el contracte de concessió del servei de gestió i
explotació dels espais i instal·lacions destinats a l’activitat de bar, del local polivalent
municipal situat a la plaça del Castell, 3 de Peratallada, , pel preu de 2.832,00 € anuals, IVA
inclòs.
Segon.- Notificar el contingut del present acord a l’adjudicatari i citar-lo per tal que el dia 21
de març de 2012 a les 17:00 hores concorri a formalitzar el contracte administratiu
corresponent, prèvia aportació de les pòlisses d’assegurança i dels rebuts de pagament de les
corresponents primes, exigides al plec de clàusules.
Tercer.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.
Quart.- Facultar l’alcalde per a signar qualsevol documentació en relació amb aquest acord.»
I essent les 17:10 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència,
s’alça la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde amb mi la
secretària que en dono fe.

