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M. ÀNGEL BENEDICTO ESCLARÍN, SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA D'EBRE)

C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2019 adoptà, entre altres, el
següent acord:
2.13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
CONTRACTE DE NATURALESA ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR DE LES
FESTES MAJORS 2019 (CARPA JOVE) (EXP. 853/2019).
Atès que està prevista la celebració de diferents actes els dies 15, 16, 17 i 18 d’agost a la Carpa Jove, a
ubicar al solar del Carrer Joan XXIII propietat de l’Ajuntament d’Ascó, amb motiu de les Festes Majors
2019.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament que s’iniciï un expedient licitatori del contracte administratiu
especial d’explotació la barra de bar de les Festes Majors 2019 (Carpa Jove).

EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR DE LES FESTES MAJORS 2019 (CARPA JOVE)
Procediment: Obert simplificat sumari
Classificació CPV:
55410000-7

Tramitació: Ordinària

Accepta renovació: No

Revisió de
fórmula: No

Tipus de
especial
preus

/

contracte:

Accepta variants: No

Pressuposto base de licitació: 2.400 euros

Impostos: 21%

Total: 2.904 euros

Valor estimat del contracte: 2.400 euros

Impostos: 21%

Total: 2.904 euros

Data d'inici
15/08/2019

execució: Data
fi
18/08/2019

Garantia provisional: No

execució:

Naturalesa

Durada execució: 4 dies Durada màxima: --

Garantia definitiva: No

Garantia complementària: No

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat sumari, oferta econòmicament més avantatjosa, criteris d’adjudicació de valoració
automàtica.
Vist que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en elació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i
l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que han
de regir l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona 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, i vista la proposta de l’Alcaldia, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot, acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari per a
l’explotació de la barra de bar de les Festes Majors 2019 (Carpa Jove), convocant la seva licitació.
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte de naturalesa
especial per a l’explotació de la barra de bar de les Festes Majors 2019 (Carpa Jove), per procediment
obert simplificat sumari, oferta econòmicament més avantatjosa, criteris d’adjudicació de valoració
automàtica, que s’adjunten com annex III.
TERCER.- Comunicar el present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions
comptables que procedeixin.
QUART.- Sotmetre el Plec de Clàusules Administratives Particulars a informació pública per termini de 5
dies hàbils, mitjançant anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament. De conformitat amb el que
disposa l’article 122 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre exhaurit el termini esmentat sense
presentar-se cap al·legació i/o reclamació, esdevindrà l’aprovació definitiva dels esmentats plecs sense
necessitat d’ulterior acord.
CINQUÈ.- Publicar simultàniament l’anunci de licitació en el perfil de contractant, per termini de 10 dies
hàbils, establint-se com a data límit per la presentació de les proposicions econòmiques el dia 2 d’agost
de 2019. Significant-se que en el supòsit de presentar-se reclamacions al contingut dels plecs, aquesta
data es suspendrà fins la resolució del contingut de les reclamacions i es fixarà nova data per la
presentació de les proposicions econòmiques, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 8 del
Decret Llei 3/ 2016, de 13 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
I per a que consti i d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, lliuro el present certificat amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde
a Ascó, document signat electrònicament.
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Vist i Plau
Alcalde

