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Expedient núm. X2021002690 - X2021002690
El secretari de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva,
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 17
de setembre de 2021 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
“ Aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant contracte administratiu
especial, procediment obert, tramitació ordinària del contracte per la gestió del
bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva i
els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
(X2021002690)
Fets

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- Vist que en data 14/09/2021 per part d’Alcaldia es va ordenar la incoació de
l’expedient de contractació mitjançant contracte administratiu especial del bar de la
zona esportiva de Mas Altaba de de Maçanet de la Selva, amb una durada de dos
anys, prorrogable per dos anys de forna anual.
2.- Atès que l’objecte del contracte del present expedient és l’explotació del bar de la
zona esportiva de la urbanització de Mas Altaba, amb un espai destinat a botiga per a
la venda de productes bàsics i de primera necessitat d’alimentació, neteja i higiene
personal, així com el control d’accés, obertura i tancament de les instal·lacions
esportives i neteja dels espais comuns, inclou prestacions per satisfer de forma directa
la finalitat pública d’obertura, tancament i control d’aquesta instal·lació esportiva.
3.- Vist l’informe de necessitat de contractar de data 14/09/2021 on s’acredita, entre
altres, la falta de mitjans personals a l’Ajuntament per realitzar les prestacions del
present contracte
4.- Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
5.- Vist l’informe de Secretaria de data 16/09/2021 en relació al procediment legalment
aplicable.
Fonaments de dret
Atès el que disposa l’article 25.1.b) 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, en relació als contractes amb caràcter administratiu, s’inclou els
contractes amb un objecte diferent dels expressats en l’apartat a) del mateix article
però que tenen naturalesa administrativa especial pel fet d’estar vinculats al gir o tràfic
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específic de l’administració contractant o per satisfer de forma directa o indirecta una
finalitat pública de la seva específica competència.
Atès el que disposa l’article 25.2 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, estableix que els contractes administratius especials es regiran, en
primer terme per les seves normes específiques i en cas que no existeixin, la
preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció per les normes de la LCSP i les
disposicions que la desenvolupin.
Atès el que disposen els articles 28, 63,116, 117 135, 136, 138 i 156 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.
Atès el que disposen la DA 2a. 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, en relació a l’òrgan competent en matèria de contractació dels ens locals,
correspon a l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte els
contractes administratius especials quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantitat de sis milions d’euros, incloent els plurianuals
quan la seva duració, pròrrogues incloses no superi els 4 anys i el decret d’Alcaldia
57/2021 de 22 de gener de 2021, de delegació de competències a favor de la Junta de
Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els acords següents:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant contracte administratiu
especial per la gestió del bar de la zona esportiva de la urbanització de Mas Altaba de
Maçanet de la Selva amb un valor estimat del contracte de 2.400 € d’acord amb el
cànon màxim establert..
Segon.- APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques
Tercer.- APROVAR la convocatòria de la licitació del contracte administratiu especial,
per procediment obert, tramitació ordinària, mitjançant la publicació d’un anunci al perfil
del contractant juntament amb la corresponent documentació de l’expedient; perquè en
el termini de 15 dies a comptar des de la publicació al perfil del contractant es puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.”
I, perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat, estès a l’empara de l'article 206 del
Reglament d'Organització i funcionament de les Entitats Locals i al resguard del text
definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
Signat electrònicament,

