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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. – SOBRE B
Amposta, 26 de juliol de 2022.
Essent les vuit hores i trenta-cinc minuts es constitueix 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: Pablo Avilés Pérez, Interventor actal. 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.
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. Sra. Jessica Johan Quiroz com la Sra. Lennys Zulay
procedeixen a esmenar les ofertes les quals s’accepten per la mesa de contractació.
En la data i hora indicada a l’encapçalament, es 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
queden ordenades de la forma següent:
1- Pablo Alcides Herrera Villacres
2- Lennys Zulay Sema Sevillano
3- Jessica Joahana Quiroz
Atenent que la millor oferta és la presentada pel Sr. Pablo Alcides Herrera Villacres, la mesa
de contractació proposa a l’òrgan de contractació per tal que adopti els següents acords:
“PRIMER. 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
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comunicacío, 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 trobarse 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
vigencia del contracte el complimetn d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.”
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
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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