RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Exp. 1374/20
ANTECEDENTS
Vista la provisió de l’Alcaldia que inicia l’expedient de contractació de l’atorgament de concessió
demanial d’ús privatiu d’un espai de domini públic per a la seva gestió i explotació del servei de
bar del centre civic municipal situat al parc de Can Crusellas.
Atès que han estat redactats l’informe de necessitat, el plec de clàusules administratives i el de
prescripcions tècniques particulars per la concessió demanial d’ús privatiu del bar del centre
cívic municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposen els arts. 116 i ss. de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP, en quant a la
preparació dels contractes administratius, i en especial l’art. 117 pel que fa a l’aprovació de
l’expedient de contractació.

Atès les competències que atorga la Disposició Addicional Segona de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, LSCP, en matèria de contractació a l’Alcalde de la Corporació, si bé aquestes han
estat delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 11 de maig
de 2020 publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 8 de juny de 2020.
Atès les normes específiques de contractació pública que determina la disposició Addicional
Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP.

DECRET

Atès el que disposa l’art. 131 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP, al respecte del
procediment d’adjudicació.
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La Secretària ha emès informe jurídic al respecte en data 31 de maig de 2021.

RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’atorgament de “Concessió demanial d’ús
privatiu d’un espai de domini públic per a la seva gestió i explotació del servei de bar del centre
civic municipal” i disposar l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte.
El termini per presentar propostes serà de 20 dies naturals comptadors a partir de la publicació
de l’anunci en el Perfil del contractant.
Segon.- Sotmetre, de conformitat amb l’art. 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i l’estudi econòmic a un termini d’informació pública de
trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que ha de regir la contractació per a l’atorgament de concessió demanial d’ús privatiu d’un
espai de domini públic per a la seva gestió i explotació del servei de bar del centre civic
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

municipal.
Quart.- Disposar que els esmentats plecs s’entendran definitivament aprovats, amb caràcter
automàtic, en el cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública.
Cinquè.- Designar els membres de la Mesa de contractació que seran els següents, els quals
podran delegar en un altre membre de la corporació o funcionari de la Corporació:
-

Enric Forcada Valiente, Alcalde o regidor en qui delegui, que actuarà com a President
de la Mesa.
Montserrat Bach Pujol, Secretària de la Corporació, Vocal.
Vanessa Rodriguez Duarte, Interventora de la Corporació, Vocal.
Daniel Reyes Rodriguez Arquitecte tècnic municipal, Vocal.
Carme Noguera i Antonell, que actuarà com secretària de la Mesa, o funcionari que la
substitueixi.

Montserrat Bach Pujol
Secretària
(document signat electrònicament)
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Enric Forcada Valiente
Alcalde
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Sisè.- Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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En cas que es presentin al·legacions al Plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars, l’adjudicació del contracte quedarà suspesa fins a la resolució de les
mateixes.

