AJUNTAMENT D’ALBONS
(Baix Empordà)
Plaça del Poble, 1. 17136 ALBONS.
Tel: 972.78.80.05. Fax: 972.788.526

Josep Casas i Genover, Secretari Interventor de l’Ajuntament d’Albons, comarca del
Baix Empordà.
CERTIFICA: Que en sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2020, amb assistència
dels set regidors de la Corporació Municipal, el Ple va adoptar per unanimitat l’acord
següent:
“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL BAR DEL
CENTRE SOCIAL.- Atès que mitjançant l’acord del Ple de data 13 d’octubre de 2020
es va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de
l’explotació en règim de concessió administrativa del bar-restaurant del Centre Social
d’Albons, per procediment obert i amb publicitat.
Atès que amb data 16 d’octubre de 2020 es va publicar un anunci de licitació per
termini de 26 dies a la Plataforma de contractació pública de Catalunya i en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats presentessin
les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que amb data 24 de novembre de 2020 es va constituir la Mesa de
Contractació, i aquesta Mesa, tot seguit a la recepció de l’informe de valoració, va
realitzar una proposta d’adjudicació a favor de Juan Antonio Lopez Romero.
Una vegada examinada la documentació que s’hi acompanya i d’acord amb
aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 8/2017, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic, i el Reglament de Patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre, el Ple acorda per unanimitat:
PRIMER. Que es declari vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’explotació
en règim de concessió administrativa del bar-restaurant del Centre Social d’Albons a
Juan Antonio Lopez Romero, amb les condicions establertes en el plec de condicions
particulars i a les millores ofertades, i d’acord amb les següents consideracions: Per
complir totes les condicions i haver presentat l’oferta més avantatjosa, havent obtingut
la puntuació més alta una vegada valorada l’oferta (52,5 punts).
SEGON. Que es notifiqui l’adjudicació a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER. Que es notifiqui i es requereixi a Juan Antonio Lopez Romero,
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels deu dies hàbils següents
al de la data d’adjudicació, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol
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altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè
constitueixi la garantia definitiva.
QUART. Que es publiqui l’adjudicació provisional del contracte mitjançant un
anunci en el perfil del contractant de la Plataforma de contractació pública de
Catalunya.
I perquè consti, lliuro aquesta certificació amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde a Albons, a
14 de desembre de 2020.

Vist i plau
L’Alcalde

el Secretari

