Expedient núm: 772/2021
Resolució del paer en cap
Procediment: Contracte de concessió de serveis - CAT

RESOLUCIÓ DEL PAER EN CAP
NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA

Atès que, el termini per presentar les proposicions es va acabar el dia 8 d’agost de 2021 a les
23:59h.
La Disposició Addicional segona de la llei 9/2017 per la qual es regulen les competències en
matèria de contractació de les Entitats locals, en el seu apartat setè diu que: La Mesa de
contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l' interventor, o, si s'escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es
designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral
al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, sense que el seu nombre, en total,
sigui inferior a tres. [...] Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí únicament
quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s'acrediti a l'expedient.
Atès que, la Paeria de Cervera no disposa de personal de carrera suficient per tal de constituir
la mesa de contractació d’acord amb el requisit previst en el primer apartat de la Disposició
Addicional segona, es considera que serà suficient amb la presència dels tècnics funcionaris
interins amb la qualificació suficient per valorar les proposicions presentades per l’adjudicació
de dit contracte.
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Atès que, d’acord amb l’article 156.6 de la llei 9/2017 el termini de presentació de
proposicions en el cas de les concessions de serveis, no podrà ser inferior a 26 dies a comptar
des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del contracte al perfil del contractant.

RESOLUCIO

Vist que, en data 8 de juliol de 2021, es va publicar l’anunci de licitació a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.

Número: 2021-0539 Data: 26/08/2021

Vist que, en data 22 de juny de 2021, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2021-0195, pel
qual s’aprovava l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió de
serveis per la gestió i explotació dels espais i instal·lacions destinats a l’activitat de bar,
cafeteria del centre d’acollida turística (CAT) i també dels plecs de les clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques per un VEC de SET MIL DOS-CENTS EUROS (7.200€) tenint
en compte que la durada del contracte és de 2 anualitats més 2 pròrrogues.

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en base la Disposició
addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i tenint
en compte la delegació efectuada per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2020-219, de data 23
de juny de 2020, en la qual diu que: “en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre
impediment dels regidors i regidores delegats, assumirà durant el temps que duri, directament i
automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència
originària,” es considera necessari per motius tècnics i d’eficàcia avocar dita competència.

RESOLC

SEGON.- Convocar la mesa de contractació el proper dimecres dia 1 de setembre del 2021, a
les 11.00h., a Paeria de Cervera.

Número: 2021-0539 Data: 26/08/2021

de la concessió de serveis per a la gestió i explotació dels espais i instal·lacions destinats a
l’activitat de bar i cafeteria del Centre d’Acollida Turística (CAT), situat a l’Avinguda Francesc
Macià, núm. 76, de Cervera. Així com l’explotació de l’agrobotiga.
President:
 Joan Santacana, Paer en cap
Vocals:
 Antoni Esqué, secretari de la Paeria de Cervera.
 Sílvia Querol, interventora de la Paeria de Cervera.
 Ariadna Tudela, tècnic mig dels serveis jurídics del departament de secretaria.
 Dolors Escudé, tècnic auxiliar de turisme i responsable del Centre CAT.
Actuarà com a secretaria de l’acta un treballador del departament de Secretaria.

RESOLUCIO

PRIMER.- Acordar el nomenament de la mesa de contractació corresponent a la contractació
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TERCER.- Comunicar aquest decret als interessats i publicar-lo al perfil del contractant.

