AJUNTAMENT
DE
TIURANA

DECRET D’ALCALDIA NÚM.: 013/2019
Identificació de l’expedient
Expedient 04/2019-CTR, relatiu a la contractació de l’explotació del servei de barrestaurant del local social de l’Ajuntament de Tiurana.

Fets
1. L’Ajuntament de Tiurana disposa de un únic Local Social “Solés” d’ús general, ubicat
a la Plaça del Pou nº 1, que requereix de la prestació del servei de bar-restaurant.
2. L’Ajuntament de Tiurana té la necessitat d’oferir el esmentat servei, ja que el local
social es considera un servei essencial, tan per als veïns del poble com per al
treballadors de l’Ajuntament i, en conseqüència, el 10 de maig de 2018, mitjançant
Decret d’Alcaldia 033/18, es va aprovar l'expedient de contractació: “Explotació del
servei de bar-restaurant del local social de l’Ajuntament de Tiurana” (Expedient núm.:
31/2018-CTR”) i es va convocar la seva licitació per procediment obert i amb un
pressupost màxim de zero euros.
3. Durant el termini de 26 dies comptar des de la data de publicació al perfil del
contractant, no es va presentar cap proposta per participar en el procediment, tal com
es va certificar per la secretaria a data de 27 de juny de 2018.
4. El 07 de juliol de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia 054/18, es va resoldre declarar
deserta l’esmentada licitació de l’expedient 31/18-CTR i iniciar un nou procediment
de contractació.
5. El 09 de gener de 2019 es va emetre la memòria justificativa, en què es va exposar
la necessitat de la contractació de l’explotació, i es va justificar el procediment
d’adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat
6. El 21 de gener de 2019, mitjançant Provisió d’Alcaldia, es va incoar el procediment
negociat sense publicitat per tal contractar la concessió de servei anomenada:
“Explotació del servei de bar-restaurant del local social de l’Ajuntament de Tiurana”
(Expedient núm. 04/2019) i amb un pressupost màxim de licitació de zeros euros.
Així mateix, es va exceptuar la Intervenció d’emetre Informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, ja
que l’execució del contracte no implica cap despesa per a l’hisenda local, amb
transferència al concessionari del risc operacional.
7. Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són:
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Tipus de contracte: CONCESSIÓ DE SERVEIS
Objecte del contracte: EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT DEL
LOCAL SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE TIURANA
Procediment de contractació: NEGOCITAT SENSE
Tipus de Tramitació: ORDINARIA.
PUBLICITAT.
Codi CPV: 55300000-3, Serveis de restaurant, 55330000-2
55410000-7 Serveis de gestió de bars.

Serveis de cafeteria i

Valor estimat del contracte: 0,00 EUROS
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 0,00
IVA%: 0,00 EUROS
EUROS
Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 0,00 EUROS
Durada de l'execució: 5 ANYS.

Durada màxima: Legal.

8. Les circumstàncies que justifiquen la utilització del procediment negociat sense
publicitat són:
Tenint en compte que és possible adjudicar contractes mitjançant el procediment
negociat sense publicitat en els casos en què no s'hagi presentat cap oferta o cap
oferta adequada, en resposta a un procediment obert, tal com es va produir en la
licitació de l’expedient de contractació 31/2018-CTR i, en conseqüència, es justifica la
tramitació d’un nou expedient pel esmentat procediment negociat sense publicitat.
9. El 30 de gener de 2019, la secretària va emetre informe sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Fonaments de dret
1. Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 155, 166, 168 a 171 i les
disposicions addicionals segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
2. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
3. El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
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Resolució
Pert tant, examinada la documentació de l’expedient i redactat el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte,
Resolc:
1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
per a la concessió de serveis anomenada “EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BARRESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE TIURANA”
(EXPEDIENT NÚM.: 04/2018-CTR”).
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el
contracte.
3. Convidar les següents persones a participar en el procediment i a que presentin les
seves ofertes:
-

DIMITER ESTEFANOV DRAGANSKI (X 5309136 T)
CARLOS VILADEVAY GONZÁLEZ (43742046 W)
MIQUEL ROS VILLARTE (78147785 H)

4. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
5. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives i tècniques.
6. Designar els següents membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
-

L’alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
La secretària-interventora , Vocal.
La técnica de turisme, Vocal.
El tècnic municipal designat pel Consell Comarcal de la Noguera, Vocal.
La secretària-interventora, que actuarà com a secretària de la Mesa.

7. Donar-ne compte al Ple de la Corporació, a la pròxima sessió que es celebri.
Contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap recurs, sense
perjudici que les persones interessades legítimes puguin repetir les argumentacions en el
recurs que sigui procedent contra la resolució que posi fi al procediment.
Tiurana, 15 de març de 2019
En dono fe.
La secretària-interventora accidental,

L’alcalde,
Àngel Villarte
Canes - DNI
78149842M (SIG)

Firmado digitalmente
por Àngel Villarte
Canes - DNI
78149842M (SIG)

Àngel Villarte Canes

CPISR-1 C ISABEL
BARREIRO
ESTADES

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C ISABEL
BARREIRO ESTADES

Isabel Barreiro Estades
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