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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària Ple 08-06-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 8 de juny de 2021
Hora d'inici: 15:00
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
DATA 25-05-2021
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 25-05-2021
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 25 de maig de 2021, de la
qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’una
còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BARCAFETERIA LA SOCIETAT.
2. PROPOSTA D'ACORD D'ADJUDICACIÓ, SI S'ESCAU, DEL
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DEL BAR LA SOCIETAT

CONTRACTE

Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.
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Fets
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Vist l’estat de l’expedient administratiu instruït per a l’adjudicació del contracte administratiu
especial per a l’explotació del bar – cafeteria La Societat ubicat a les dependències municipals
ubicades a la Plaça Sant Isidre número 5 de Pradell de la Teixeta.
En data 27 de maig de 2021, la Mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre A i
acorda admetre als següents licitadors:
1.- CARLOS GUIU LLOP
2.- MERCEDES ROIG FOLCH
Acte seguit, procedeix a l’obertura del sobre B corresponent a la oferta presentada pels
licitadors i realitza proposta d'adjudicació, de conformitat amb la classificació obtinguda i que
consta a l’Acta de la Mesa de Contractació.
Vista la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació, a favor de l’oferta
presentada per MERCEDES ROIG FOLCH, per ser aquella que ha obtingut la puntuació més
alta segons el barem establert al plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte.
Vista la urgència per a efectuar l’adjudicació del servei, es condicionarà suspensivament la
mateixa fins a la presentació de la documentació justificativa i la prestació de la garantia
definitiva.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte administratiu especial per a l’
explotació del Bar la Societat ubicat a la Plaça Sant Isidre número 5, del municipi de Pradell de
la Teixeta per un cànon mensual de 150,00 euros (IVA Inclòs) a la Sra. MERCEDES ROIG
FOLCH.
SEGON.- Condicionar, tanmateix, de manera suspensiva l’adjudicació del contracte fins a la
presentació de la documentació justificativa i la prestació de la garantia definitiva per part de l’
adjudicatari.
TERCER.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que procedeixi a l’atorgament del corresponent
Document Administratiu de Formalització del Contracte.
QUART.- Notificar l’acord a l’adjudicatari i, simultàniament, es publiqui al perfil del contractant,
requerint el primer per tal que formalitzi el contracte no més tard dels quinze dies hàbils
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següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la
forma prevista a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic -LCSP-.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
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3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 46 AL NÚM. 49
DE 2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 46 al núm. 49 de 2021, amb
un total de 4.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20210000046

27 de maig de À r e a
2021
intervenció

Convocatòria Comissió Especial de Comptes compte general
exercici 2020

20210000047

27 de maig de À r e a
2021
Secretaria

Comunicació d'obres Sr. Josep Maria Claramunt Estradé - C/ de
la Font, 21

20210000048

31 de maig de À r e a
2021
intervenció

Resolució aprovació nòmines maig 2021

20210000049

3 de juny de À r e a
2021
Secretaria

Convocatòria sessió ordinària Ple 08-06-2021

Unitat

Assumpte

Els Corporatius resten assabentats.
4.- PRECS I PREGUNTES
4. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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