ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA TRENTA DE MAIG DE DOS MIL SETZE.

A Forallac, essent les 16:05 hores del dia trenta de maig de dos mil setze, 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 dels regidors Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch i Núria Lagraña
Font, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària de primera convocatòria.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas,
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 (Exp. 1.4.2.4-1/2016).- Atès que la Junta de Govern Local
en sessió de data 18 de maig de 2016, va acordar excloure de la licitació l’oferta presentada per
Disseny i Materials Fungibles Girona, SL i requerir al licitador següent, segons la classificació
per ordre decreixent de puntuació formulada per la Mesa de contractació, senyor Sergi Montrós
Saló perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats a partir del següent d’haver rebut el
requeriment, presentés la documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i representació
de l’empresari; el DNI de la persona que va signar la proposta econòmica; la documentació
justificativa d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social; i els justificants d’haver constituït la garantia definitiva i d’haver satisfet les despeses de
publicitat, amb l’advertiment que de no complimentar-se adequadament el requeriment en el
termini indicat, s’entendria que havia retirat la seva oferta.
Atès que en data 24 de maig de 2016 (R.E. núm. 1211), el senyor Sergi Montrós Saló, va
presentar la documentació requerida.
De conformitat amb el que disposa l’article 151 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.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu, per procediment obert i tramitació ordinària, per a
la 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, al senyor Sergi
Montrós Saló amb NIF núm. *****288-F i domicili fiscal al carrer Sicília, 48, 2on, 17100-La
Bisbal d’Empordà, amb una renda anual de dos mil quatre-cents euros (2.400,00 €) IVA exclòs, i
amb subjecció estricta al plec de clàusules administratives i tècniques particulars i a la memòria
tècnica presentades.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a la resta de licitadors i publicar-la al perfil del
contractant.
Tercer.- De conformitat amb l’establert a l’article 156.3 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, citar a
l’adjudicatari per tal que el dia 8 de juny de 2016 a les 17:00 hores concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Quart.- Recordar a l’adjudicatari que abans de la formalització del contracte, haurà de presentar
la documentació següent:
- pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb l’establert a la clàusula 11 del
plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
- pòlissa d’assegurança contra incendis, d’acord amb l’establert a la clàusula 11 del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars.

Cinquè.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
I essent les 16:08 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.

