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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Contracte administratiu especial d’explotació del
servei d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística
2021 101
Concessió Serveis
Ordinari
Obert Simplificat

Per part de l’alcaldia s’ha impulsat la contractació de l’explotació del servei d’Agrobotiga
i Punt d’Informació Turística que s’ubica a la planta baixa de l’equipament municipal La
Gruta, de propietat municipal.
Es considera un contracte administratiu especial d’acord amb el que estableixen els
articles 25.1.b) i 25.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), per la qual cosa es regirà pel que estableix aquest plec i les disposicions
a les que es facin referència.
Es tracta d’un contracte de concessió de serveis, de conformitat amb l’article 15 de la
(LCSP).
De conformitat amb l’article 63.3.a) de la LCSP s’escau l’informe de la insuficiència de
mitjans.
L’assoliment, mitjançant mitjans personals propis del servei d’Agrobotiga i Punt
d’Informació Turística implicaria una gestió del personal que l’ajuntament no pot
assumir per diferents motius: La problemàtica de la cobertura de les incidències laborals
(baixes, vacances, etc) amb mitjans propis i una economia d’escala reduïda i les
limitacions pressupostàries. En conseqüència, resulta molt més àgil i viable la cobertura
d’aquestes funcions per una persona que exploti el servei assumint-ne el risc
operacional.
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP s’escau la justificació de la inexistència de
lots.
En aquest cas, la divisió del contracte en lots dificultaria la seva correcta execució.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
El Secretari acctal.
Arcadi Corominas Baig
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