Ajuntament
de
Cabanelles
DECRET D'ALCALDIA

NÚM. 67/2016

Assumpte: Adjudicació de la concessió demanial del Local Polivalent de
Cabanelles per a la gestió del bar i activitats.
En data 15 d’abril de 2016 es va resoldre, mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
38/2016, disposar de l’obertura del procediment d’adjudicació del projecte de
concessió demanial de l’ús privatiu del bé de domini públic del bar i local de la
Sala Polivalent.
La licitació es va publicar al BOP de Girona núm. 81 de 28 d’abril de 2016, al
DOGC núm. 7119 de data 12 de maig de 2016 i al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
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El termini per presentar proposicions va finalitzar el passat dia 31 de maig de
2016.
En data 7 i 14 de juny de 2016 es va procedir a l’obertura i valoració del SOBRES
A, B i C de les propostes presentades i la Mesa de Contractació va proposar al
licitador amb l’oferta més avantatjosa i amb major puntuació, el qual va recaure
a l’empresa Jordi Tonietti S.L.
En data 11 de juliol de 2016, mitjançant Decret d’Alcadia núm. 66/2016 es va
requerir al licitador amb l’oferta més avantatjosa perquè presentés en el termini
de 10 dies hàbils la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de
disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte i el d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent,
valorada en 1.000 euros.
En data 13 de juliol de 2016, el Sr. Jordi Tonietti, en representació de l’empresa
Jordi Tonietti S.L presenta la documentació requerida.
Atès el que preveu l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 3/2011,

RESOLC,
Primer.- Adjudicar la concessió demanial del Local Polivalent, destinat a bar i
espai d’activitats a Jordi Tonietti S.L, motivant la decisió a la valoració de les
propostes presentades segons les actes d’obertura dels sobres.
Segon.- Requerir a l’adjudicat per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils
es formalitzi el contracte, en document administratiu.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant als licitadors
no adjudicats el motiu de la resolució i adjuntant les actes d’obertura dels sobres
presentats.
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Quart.- Exposar en el taulell d’anuncis i en el perfil del contractant les actes i la
present resolució d’adjudicació.

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats indicant que contra el
mateix, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats Contenciós-Administratius de la
província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de
la notificació.
No obstant, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició,
davant el mateix òrgan que ha dicta l'acte, en el termini d'un mes des de
l'endemà de la seva notificació.
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Cabanelles, a 14 de juliol de 2016.

L’alcalde

Davant meu
La Secretària

Martí Espigulé i Vallmajó

Mireia Acosta i Piqué
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