Us NOTIFICO que, en data 25 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
“Aprovar l’adjudicació de la concessió del bar del fútbol d’Amposta
Antecedents
Atés que en data 27 de juny de 2022, per la Junta de Govern Local es va aprovar l'expedient
per a a la concessió demanial de l’ús privatiu de l’espai destinat a l’explotació de l’activitat
de bar de l’estadi municipal de futbol d’Amposta, mitjançant procediment obert, amb un
únic criteri de valoració, el cànon més alt ofertat i tramitació ordinària.
Atés que en data 14 de juliol de 2022 la mesa de contractació en reunió interna va procedir
a l’obertura del sobre A de les ofertes presentades, acceptant l’oferta presentada pel Sr.
Pablo Villacres Herrea Alcides per ser correcta i requerint a la Sra. Jessica Johan Quiroz i a la
Sra. Lennys Zulay, per tal que signessin electrònicament les seves ofertes en el termini
màxim de tres dies hàbils.
Dintre el termini atorgat, tant la Sra. Jessica Johan Quiroz com la Sra. Lennys Zulay
procedeixen a esmenar les ofertes les quals s’accepten per la mesa de contractació.
Atés que en data 19 de juliol de 2022, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del
sobre B de les tres ofertes presentades amb el resultat següent:
 Pablo Alcides Herrera Villacres, ofereix un cànon de 900,00 € mensuals (IVA no
inclòs).
 Lennys Zulay Sema Sevillano, ofereix un cànon de 581,00 € mensuals (IVA no
inclòs).
 Jessica Johana Quiroz, ofereix un cànon de 450,00 € mensuals (IVA no inclòs).
Atenent que només hi havia un criteri de valoració, el millor preu ofertat, les ofertes van
quedar ordenades de la forma següent:
 Pablo Alcides Herrera Villacres
 Lennys Zulay Sema Sevillano
 Jessica Joahana Quiroz
Atés que en data 19 de juliol de 2022, per Decret d’Alcaldia número 2166/2022, es va
acceptar l’oferta presentada pel Sr. Pablo Alcides Herrera Villacres, i requerir-li que per ser
la millor oferta, en el termini de set dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació,
procedeixi a la constitució de la garantia definitiva per import de 2.132,60 €, equivalent al
5% del valor del bé objecte de concessió i presenti la documentació de trobar-se al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i autorització a favor de
l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència
del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atés que en data 22 de juliol de 2022, dintre el termini atorgat, el Sr. Pablo Alcides Herrera
Villacres, mitjançant la plataforma de contractació pública ha aportat la documentació
requerida així com el justificant d’haver dipositat la garantia definitiva per import de
2.132,60 € mitjançant transferència al compte de l’Ajuntament d’Amposta.
Amb tot l’indicat, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Adjudicar al Sr. Pablo Herrera Villacres la concessió demanial de l’ús privatiu de
l’espai destinat a l’explotació de l’activitat de bar de l’estadi municipal de futbol d’Amposta,
amb plena subjecció al plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions
tècniques i l’oferta de l’adjudicatària, amb els següents condicions:
 Cànon: 900,00 € mensuals (IVA no inclòs)

Durada de la concessió: 5 anys a comptar des de la data de formalització del
contracte, essent prorrogable fins a una màxim de cinc (5) anys més
 L’inici de l’activitat vinculada a la concessió serà dins del termini màxim d’un mes a
partir de la data de formalització de la concessió. En aquest període de temps el
concessionari realitzarà les actuacions de condicionament i equipament que estimi
necessàries per iniciar l’activitat.
SEGON. Requerir a l’adjudicatari per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, procedeixi a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, Regidoria d’esports, Oficina de
Gestió Tributària, Tresoreria i Intervenció.”


La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Amposta, a data de la signatura.
Atentament,
EL SECRETARI ACCTAL.

Francesc Lluis Costes

