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Marta Bonjoch Pla, Secretària interventora del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal de l’Urgell, en funcions a l’Ajuntament de Ciutadilla,
CERTIFICO:
Que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Ciutadilla núm. 06/2022 celebrat el
dia 7 de setembre de 2022, es va adoptar per unanimitat, l’acord que es transcriu a
continuació:

“7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEIS DEL BAR/SOCIAL DE CIUTADILLA

Per provisió d’alcaldia en data 01 de setembre de 2022 s’ha incoat la necessitat
d’iniciar l’expedient de concessió de serveis destinat a la gestió i explotació del
bar/cafè local social de Ciutadilla.
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
prescripcions tècniques particulars (PPTP) per a adjudicar la concessió de serveis
destinat a la gestió i explotació del bar/cafè del local social de Ciutadilla.
Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de dictar
una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment
d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa. Aquesta
resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil del contractant. Tot això, d’acord
amb l’article 117.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
La secretaria interventora ha comprovat els extrem de fiscalització determinats a
l’Acord del Consell de Ministres de 20.07.2018, i ha informat favorablement
l’expedient.
Per l’import la competència com a òrgan de contractació correspon originàriament
al Ple, segons la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei esmentada.
Per tot això, es PROPOSA l’aprovació de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el PCAP i el PPTP i l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, de la concessió de serveis destinat a la gestió i explotació del
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bar/cafè del local social de Ciutadilla que consta a les prescripcions tècniques,
convocant la seva licitació.
SEGON .- 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.
TERCER.- Facultar l’alcalde de l’ Ajuntament de Ciutadilla, Òscar Martínez Agustí ,
per a l’ adjudicació i formalització del contracte que se’n derivi.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació i aquest acord al perfil del contractant.
Sotmès l’assumpte a votació, el ple de l’ajuntament, APROVA per unanimitat (5
vots) la proposta en tots els seus termes.”
I perquè així consti, expedeixo el present certificat per odre i amb el vistiplau del senyor alcalde i
a la reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió del Ple d’acord amb el previst a l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Ciutadilla, a la data de la signatura electrònica.
Vist i plau
L’alcalde,

Òscar Martínez Agustí

