ACTA PLENARI DE LA SESSIÓ NATURALESSA EXTRAORDINARIA DE 12
D'ABRILDE2017.
HORA: 20,00 HORES a 20,15 HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
H¡ assisteixen:

-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.
-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.
-Jesús Duch Gatell, regidor de CIU.
El regidor Roger Dueso Cañáis no ha pogut assistir a aquesta sessió, pero va
excusar la seva abséncia.

Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulació, Marta Cajide
Barbeito.

PART RESOLUTIVA:

1.RATIFICACIÓ URGENCIA DE LA SESSICL
Per part de 1'Alcalde-President es justifica aquesta urgencia en el fet de que hi
ha quorum per celebrar el plenari, i que en altra dates degut a la feina deis
regidors no seria possible la celebrado del mateix.

S'APROVA PER UNANIMITAT.

2.PROPOSTA D'APROVACIÓ DE UADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR
DEL CASAL MUNICIPAL DE UAJUNTAMENT DELS GARIDELLS.
Vist que mitjan^ant acord del pienari de 30 de gener de 2017, es va aprovar
1'expedient i es van incorporar els Plecs de Clausules Administratives

Particulars per a i'adjudicació de 1'explotació del servei de bar del Casal
Municipal d'aquest municipi, per procediment oberí, oferta económicament mes
avantatjosa, diversos cñtehs d'Qdjudicació.

Vist que amb data 28 de febrer de 2017, es va publicar anunci de licitsteíp per^
termini de trenta dies al BuílletÍ Oficia! de la Provincia, a la seu electrónica de
1'Ajuntament deis Garideils, a f¡ que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Víst que durant el íermini de presentado d'ofertes es va presentar una
proposició, per part de la senyora Antonia Pérez Raya.

Vist que amb data 5 cTabril de 2017, es va constituir la Mesa de Contractació ¡
revisada la documentado, es va realitzar proposta d'adjudicació a favor de la

senyora ANTONIA PÉREZ RAYA, amb NIF 39679548V;

Vist que atenent a 1'Acta de la Mesa de Contractacíó, es va requerir a la

senyora ANTONIA PÉREZ RAYA, perqué presentes la documentado
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social i constituís la garantía definitiva en e!
compte de 1'AJuntament per un import de 1.500,00 Euros.

Vist que amb data 1 1 de mar? de 2017, la senyora ANTONIA PÉREZ RAYA, va
ingresar en el compte corrent cTaquest Ajuntament el import de 1.500,00 Euros
i va presentar els documents justificatius exigits.

Examinada la documentado que 1'acompanya i de conformitat amb 1'establert

en la Disposició Adiccional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Púbiic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
ES PROPOSA al Pie de la Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER. Adjudicar a la senyora ANTONIA PÉREZ RAYA, amb NIF
39679548V el contráete per a 1'explotació de bar del Casal Municipal cTaquest
Ajuntament, per procedíment obert, ofert:a económicament mes avantatjosa,

diversos criteris d'adjudicac¡ó.

SEGON. Notificar a ANTONIA PÉREZ RAYA, adjudicatária del contráete, el
presen! acord i citar-li per a la signatura cfaquest contráete.

TERCER. Publicar 1'adjudicació d'aquest contráete en el ButHetí Q
Provincia, a la seu electrónica de 1'Ajuntament deis GarideIIs.

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, ES VA APROVAR PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS (QUATRE VOTS).

