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EXPEDIENT: 2022-013-PA
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER 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.
Amposta, 14 de juliol de 2022.
Essent les deu hores i trenta minuts es constitueix de forma interna la Mesa de contractació
designada en el procediment obert convocat per l’adjudicació de 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.
(Exp. 2022-013-PA)
La Mesa resta constituïda per:
President: Marc Fornós Monllau, Regidor delegat d’esports.
Vocal: Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal: Maria del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta.
Vocal. Benjamí Garcia Balaguer, director de la piscina municipal d’Amposta.
Secretària de la Mesa: Paula Calduch Moreno, funcionària de la Corporació.
Per a la licitació corresponent a "Concessió de l'explotació del bar de l'estadi municipal de
futbol d'Amposta" amb el codi d'expedient "2022-013- PA" que finalitza el termini per a la
presentació d'ofertes el dia 12/07/2022, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

PABLO VILLACRES HERRERA ALCIDES

47481659E

04/07/2022

11:15:18

E/004163-2022

Jessica Johana Quiroz

X8060230H

11/07/2022

17:46:37

E/004351-2022

Lennys Zulay

55283242M

12/07/2022

00:31:58

E/004352-2022

La mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre digital A, comprovant-se que la
documentació presentada pel Sr. Pablo Villacres Herrea Alcides és correcta procedent
l’admissió de la mateixa.
Pel que fa a les ofertes presentades per la Sra. Jessica Johan Quiroz i per la Sra. Lennys
Zulay, es comprova que les mateixes no estan signades electrònicament, per la qual cosa,
la mesa de contractació les requereix per tal que en el termini màxim de tres diez hàbils,
esmenin els errors indicats. Una vega esmenats, si escau, els errors o omissions de la
documentació presentada als sobres digitals A, la mesa l’avaluarà i determinarà les
empreses admeses en la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes
d’exclusió.

La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els
efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència
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de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la mesa de
contractació.
I essent aquesta la única escomesa encomanada, s’aixeca la sessió i de tot el que s’ha
tractat es formula la present acta, de que, com a Secretària, certifico.
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