Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

Laura López Llopis, Secretària de l'Ajuntament de Colldejou,
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió de data 5 de febrer va aprovar, entre d'altres, el següent acord:
5. Contractació del servei de gestió del bar municipal
Fets
1. Per acord de Ple de data 18 de desembre de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de gestió del bar municipal mitjançant procediment obert
simplificat.
2. En data 18 de desembre de 2020 es publica en el perfil de contracta de
l'Ajuntament l’anunci de licitació.
3. Dins del termini previst han presentat oferta: AMP
4. Valorades les ofertes per la unitat tècnica, el licitador que ha obtingut la millor
puntuació és AMP, essent la classificació de les ofertes la següent:
ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ
1 AMP 16
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Plec de clàusules administratives particulars
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817 /2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
En conseqüència, el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió del servei de bar municipal, a AMP, amb NIF
22.762.168-M, per un preu 150. €/ mensuals, més IVA,
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Segon.- Nomenar responsables del contracte la Sra. Laura López Llopis, Secretària
interventora.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors.
Quart.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació
pel contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del
contracte.
Cinquè - Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Règim de recursos:
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 de l'endemà 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 de l'endemà de la
seva notificació.
I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

Laura López Llopis
Secretària
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