Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

PILAR JOVÉ BACARDÍ, secretària interventora interina de l’ajuntament de Golmés

CERTIFICO

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2020, va aprovar per
unanimitat de tots els seus membres, l’acord que tot seguit es transcriu en la seva totalitat:

“5.8 APROVACIÓ INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ SERVEI BAR PAVELLÓ
POLIESPORTIU DE GOLMÉS
Vista la memòria justificativa d’alcaldia de la necessitat de procedir a la contractació de
l’explotació del bar del pavelló poliesportiu de Golmés.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: concessió de servei públic
Objecte del contracte: explotació bar pavelló poliesportiu.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinari

Codi CPV: 55410000 Serveis de gestió de bars
Valor estimat del contracte: 7.200,00 euros (150,00 euros x 4 anys)
Cànon base de licitació: 3.600,00 euros any
(150,00 euros per 2 anys)

IVA%: 21% no inclòs

Durada de l'execució: 2 anys + pròrroga 2 anys

Durada màxima: 4 anys

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local en exercici de les competències
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
concessió del servei d’explotació del bar del pavelló poliesportiu de Golmés, convocant la seva
licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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QUART. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
President:
Vocal:
Vocal:
Secretari:

L’Alcalde, Jordi Calvís Torrelles
La secretària interventora interina, Pilar Jové Bacardí
Tècnic urbanístic, Carles Olomí Oró
Funcionari interí, Jaume Perez Roig

CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.”

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present certificació per ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde, Jordi Calvís Torrelles, a Golmés a la data de la signatura
electrònica.

La secretària

L’Alcalde

