AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA

ANUNCI
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
BAR-RESTAURANT DE LA SOCIETAT DE PRADELL DE LA TEIXETA
L’Alcaldia en data 30 de novembre de 2012 ha pres la resolució mitjançant el decret número 72,
que es transcriu a continuació:

1. ANTECEDENTS
Primer.Atès que en data 9 de novembre de 2012 es va aprovar el Plec de Condicions
econòmic-administratives per a l’adjudicació del contracte de servei de bar-restaurant de
La Societat de Pradell de la Teixeta, mitjançant procediment de contractació de contracte
menor, per un import de 2.250,00 Euros anuals.
Segon.D’acord amb el termini d’exposició pública concedit per a la presentació de
proposicions, s’ha exposat al públic l’esmentat plec de condicions per un termini de vint
dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació al taulell d’anuncis municipal i perfil
de contractant, perquè les persones interessades l’examinin i presentin, si s’escau, les
proposicions i/o al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.Que a data 29 de novembre de 2012, termini per a la presentació de
proposicions, s’han presentat en temps i forma les que a continuació es relacionen:
—
—
—

Núm. registre d’entrada 261: BERNABÉ ALCALÀ PELEIJÀ
Núm. registre d’entrada 271: ÀNGEL PALLEJÀ LLABERIA
Núm. registre d’entrada 277: JOAN CARLES ANGUERA PELLEJÀ

Quart.Que en data 30 de novembre de 2012 s’ha emès informe jurídic-tècnic de
secretaria-intervenció, en condició de membre assessor de la mesa de contractació per a
l’adjudicació del contracte de servei de Bar-restaurant. Que l’informe subscrit, proposa a
l’òrgan de contractació l’adjudicació provisional a favor de l’empresa BERNABÉ ALCALÀ
PELEIJÀ, qui obté major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació del Plec de
Condicions econòmic-administratives.
2. FONAMENTS JURÍDICS
El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del
Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, de Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, i d’acord amb la categoria 17 de l’Annex II.

3. En virtut del que s'ha exposat, en execució de les atribucions que tinc conferides,
i actuant com a òrgan de contractació, RESOLC
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Primer.Adjudicar de forma provisional el contracte de servei de barrestaurant La Societat de Pradell de la Teixeta a l’empresa BERNABÉ ALCALÀ PELEIJÀ,
qui obté major puntuació d’acord amb el Plec de Condicions econòmic-administratives.
Segon.-

Notificar l’adjudicació provisional a l’adjudicatari.

Tercer.Requerir a l’adjudicatari la presentació de document justificatiu d’haver
satisfet la garantia definitiva de 112,50 Euros d’acord amb la Clàusula 7 del Plec de
Condicions econòmic-administratives, que també podrà satisfer a la data de la signatura i
formalització del contracte.
Quart.Requerir a l’adjudicatari per què en el termini de QUINZE DIES hàbils
següents a la data de notificació de la present resolució, presenti la certificació d’estar al
corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i Hisenda, i la
documentació laboral d’estar donat d’alta a la Seguretat Social com autònom per a la
correcta prestació del servei de bar-restaurant.
Cinquè.Exposar la resolució al públic al taulell d’anuncis municipal, al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta i al servei d’ocupació del Consell
Comarcal, per un termini de VINT DIES NATURALS, i transcorregut el tràmit d’audiència
aquest acord d’adjudicació provisional , esdevindrà definitiu sense necessitat d’un acord
posterior.
Sisè.Establir un règim de recursos contra la present resolució, en què es podrà
interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, davant l’Alcalde d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la
present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense
perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
Setè.-

Donar compte d’aquest decret al proper ple municipal ordinari que se celebri.

A Pradell de la Teixeta, 30 de novembre de 2012.
L’Alcalde, MIQUEL CABRÉ JUST
Contra aquesta Resolució podrà formular Recurs de reposició previ, davant la mateixa autoritat que hagi
adoptat la resolució, en el termini d’un mes a partir de la data següent a la de rebut d’aquesta notificació,
segons allò que disposa l’article 14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, conforme a allò establert a la Disposició Addicional cinquena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
No obstant això, podrà utilitzar d’acord amb el que preceptua l’article 58.2 de la referida Llei 30/1992, de
26 de novembre, qualsevol altre recurs que estimi procedent.
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