
 
 

AJUNTAMENT 
EL VILOSELL 

Ester Sonia Lorenzo Bermejo, secretària-interventora del SAT del Consell 
Comarcal de les Garrigues a l’Ajuntament del Vilosell  
 
CERTIFICO 
 
Que el Ple de l’Ajuntament del Vilosell celebrat amb data de 18 de febrer de 
2022 ha acordat entre altres els següent ACORD:  
 
“Aprovació, si s’ escau, de l’ adjudicació de la concessió de la gestió de servei de bar del 
Centre de Vilosell 
 
Amb data de 22 d’ octubre de 2021, es va aprovar per Ple els plecs de clàusules 
administratives i  de l’ inici del procediment de contractació de serveis del bar del Centre del 
Vilosell.Amb data de 09 de febrer  de 2022, és reuneix mesa de contractació, i és procedeix a 
l’obertura dels sobres. El resultat és el següent : 

Ordre  Empresa Oferta 
econòmica 

Judici Valor Criteris 
automàtics 

TOTAL  

1 LLAURADÓ SALESES SL 30 15 12,90 57,90 

 

FONAMENTS DE DRET 

La legislació aplicable és la següent:  
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en concret els art. 
150, 151 i 159, que regulen l’adjudicació dels contractes. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP 

 
Per tot l’exposat es proposa al Ple  : 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’explotació del servei de bar municipal a El Vilosell,  a 
l'empresa  Llauradó Saleses SL, el preu del contracte vindrà donat pels ingressos que obtingui 
de l’explotació del servei de bar. 

Segon.- Publicar l’adjudicació i la formalització de la present contractació al Perfil del  
Contractant. 

 
Tercer.- Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a totes les empreses que han 
participat en el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents, en compliment 
d’allò establert a l’article 151.1 i 3 de la LCSP.. 
 

Quart.- Notificar a l’empresa Llauradó Saleses SL, adjudicatari dels contracte, la present 
resolució  i citar-lo per a la signatura del contracte en el propers 15 dies hàbils a la notificació 
com a màxim. 
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Cinquè.-Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP”. 

 
 
I per a que consti, emeto el següent certificat, amb el vistiplau de l’alcalde i a 
l’empara del que disposa l’article 206 del ROF, a reserva dels termes que en 
resultin de l’aprovació de l’acta. 
 
I perquè així consti als efectes oportuns, signo el present amb el vist i plau del 
senyor alcalde. 
 
El Vilosell a 14 de febrer de 2022. 
 
La secretària Vist i plau de l’ alcalde, 
 
 
 
 
Ester Sonia Lorenzo Bermejo                                             Jordi Nogué Estradé                       
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