Expedient:

4306140003-2020-0000027

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 68D049B4F3A74C039EB69DD648500A17 i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:10:58

Resolució aprovació plec de clàusules i condicions i, convocatòria del
concurs per la concessió del "Bar Local Social", dins el Local Cultural de
Forès.

Fets
Vist l’informe de necessitat de data 10 de maig de 2020, pel qual s’estimà,
en principi, la conveniència d’atorgar una concessió administrativa per a l’
ús privatiu de “BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS” del Local Cultural de
Forès, disposar la preparació del corresponent plec de clàusules que el
regiran.
L’esmentat plec de clàusules, redactat pels serveis tècnics i signat per
aquesta alcaldia, ha estat informat favorablement per la Secretaria i la
Intervenció.
Procedeix ara aprovar el projecte, sotmetre’l a informació pública i,
convocar el corresponent concurs públic, tot això d’acord amb l’article 66
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre.
La competència per a l’adopció del present acord correspon d’acord amb la
delegació de competències aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 26 de juny de 2019, a l’alcaldia.

Fonaments de dret
Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules i condicions per la concessió
administrativa d’ús privatiu del bé demanial per a “BAR LOCAL SOCIAL DE
FORÈS” dins el local cultural, redactat pels tècnics municipals.
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Segon.- Publicar les bases en el perfil del contractant i al e-Tauler, als
efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar reclamacions.
Tercer.- Obrir el termini de presentació de proposicions, amb subjecció al
plec anteriorment aprovat, que serà de 15 dies naturals, a partir del dia
següent a la publicació en el perfil del contractant.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Forès, a la data de la signatura
L'Alcalde.
Julià Josep Plaza Briansó
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