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Us notifiquem que I'Alcaldia, en data 7 de setembre de 2020, ha pres la resolució que
es transcriu a continuació:

"Antecedents

Per acord del Ple, de data 29 de juny de 2020, s'aprova el plec de cláusules
administratives particulars reguladores del contracte de gestió de serveis públics per a
l'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador escolar de Gratallops
(Priorat), i simultániament s'anuncia el concurs públic per tramitació ordinária per a la
seva adjudicació.

En data 16 de juliol de 2020 es publiquen al Perfil del contractant de la Generalitat, al
taulell d'anuncis de l'Ajuntament (e-taulell), i a la web de l'Ajuntament, l'anunci del
contracte i el plec de cláusules administratives particulars reguladores del contracte de
gestió de serveis públics per a I'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i
menjador escolar de Gratallops, a efectes de presentació d'ofertes durant el termini
comprés entre el 27 de jutiol i 13 d'agost de 2020
Transcorregut el termini abans esmentat, en data 7 de setembre, es reuneix la Mesa
de contractació per valorar /es oferfes presentades. La Mesa de contractació acorda
proposar a I'Hcdüa I'adjudicació del contracte de gestió de servels públics per a
I'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador escolar de Gratallops
al senyor Jesus Casaus Aguerri, amb DNI 39907536Y.

Per tot aixó i en ús de /es facultat que em confereix la legislació vigent, RESOTC;

Primer.- Adjudicar el contracte administratiu especial per a l'explotació del barrestaurant del casal flor de maig al senyor Jesús Casaus Aguerri, amb DNI
39907536Y.

Segon.- Notificar a l'adjudicatari aquesta resolució i requerir-lo per formalitzar el
contracte en un termini máxim de 5 dies, a comptar de l'endemá de la notificació de
l'adjudicació.

Tercer.- Requerir-lo perqué, abans de la signatura del contracte aporti a l'Ajuntament
la documentació seg üent:

'/

Acreditació del compliment de les obligacions fiscals i legals relatives a l'inici de
I'activitat: En cas de ser autónom, alta al régim corresponent.
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Asseguranga de responsabilitat civit amb comptiment dels termes esfaó/erfs a/
Plec de cláusules (polissa de responsabititat civil que cobreixi e/s riscos
derivats del desenvolupament de I'activitat vinculada al contracte, incloent la
ferrassa, amb un capital mínim asseguraf de 300.000 euros.)
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Garantia definitiva, segons et Plec de ctáusutes, per quantia de 2 mensualitats
del cánon resultant: 350,00€ x 2.: i que resurta un import de 700,00 Euros.

Quart.- Donar compte d'aquest decret al proper ple ordinari que es cetebri.
L'Alcalde, Xavier Grácia Juanpere, A Gratattops, 7 de setembre de 2020'

La qual cosa us notifico pel vostre

ment i efectes

La Secretária,

Corona Díaz
Gratallops, 8 de setembre de

Si es v9l impugnar Ia present resoluaió, que posa fi a ta via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el term¡n¡ de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Altemativament

i de forma

potestativa, es pot interposar recurs

de reposició davant el mateix
la seva notificació
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