Aprovat per unanimitat simple
Junta de Govern Local
Data: 23 de maig de 2019
Àrea: Serveis Generals
Departament: Serveis Generals
Expedient núm. X2019004818
[firma]

Títol de l’acord:
LIC 8/2019. Aprovació de l'expedient relatiu a les concessions administratives per a
l’explotació, per lots, de les guinguetes de propietat municipal situades a la via pública:
zona esportiva de Pau Casals (lot 1), plaça de Marcel•lina Monteys (lot 2) i jardins de
Països Catalans (lot 3).
Text de l’acord:
En data 15 de maig de 2019 es va iniciar l’expedient, promogut per la regidoria de
Mobilitat i Via Pública, per a l’adjudicació de les concessions administratives per a
l’explotació de les guinguetes –bar de propietat municipal situades a la zona esportiva
de Pau Casals (lot 1), a la plaça de Marcel·lina Monteys (lot 2) i als jardins del Països
Catalans (lot 3).
En data 15 de maig de 2019, la tècnica de mobilitat i via pública ha emès informe en
relació a les necessitats i característiques de la present concessió.
Ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.
Tanmateix, consta l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per
l’interventor de la corporació.
L’article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens Locals estableix que les concessions s’han d’adjudicar mitjançant
concurs d’acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1082, de data 16 de juny
de 2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
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Primer. Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert amb pluralitat de criteris de valoració, de les concessions administratives per a
l’explotació, per lots, de les guinguetes de propietat municipal situades a la via pública:
zona esportiva de Pau Casals (lot 1), plaça de Marcel·lina Monteys (lot 2) i jardins de
Països Catalans (lot 3).

La present licitació es regirà per procediment obert en virtut del que estableixen els
articles 60, apartat 2n del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals en relació amb els articles 156 a 158 i
concordants de la LCSP i l’article 67 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
Els cànons anuals mínims que serviran de base a la licitació, d’acord amb l’informe
justificatiu que consta a l’expedient seran:
Lot 1: 4.960,15 €/any, IVA exempt
Lot 2: 3.428,89 €/any, IVA exempt
Lot 3: 4.693,48 €/any, IVA exempt
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques particulars reguladores de les concessions esmentades.
Tercer. Convocar la licitació per a l’adjudicació d’aquestes concessions, a través de la
publicació del corresponent anunci al perfil de contractant de l’ajuntament del Masnou,
d’acord amb el que estableix l’article 135 de la LCSP.
El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies comptats des del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació del contracte al perfil de contractant.
Quart. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.
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Posicionament
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i
Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner i el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué hi voten a
favor.

