Expedient núm.: 921/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions Patrimonials
Data d'iniciació: 27/08/2020

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista de què aquest Ajuntament és propietari de la instal·lació del camp de futbol i
de les piscines municipals en què hi ha un espai reservat a bar.

El bé subjecte a llicència d’ús privatiu es destinarà a bar.

Document
Memòria justificativa
Informe de Secretaria
Informe dels Serveis Tècnics
Informe d'Intervenció
Resolució d'inici
Plec de clàusules administratives

Data
27/08/2020
27/08/2020
01/10/2019
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020

Observacions

Exp. 1061/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb 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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a la concessió de llicència d'ús
privatiu del bar del camp de futbol i de les piscines municipals de Sant Salvador de
Guardiola, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el

DECRET

A la vista dels següents antecedents:
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Poder prestar el servei de bar als usuaris de les instal·lacions del Camp de Futbol i de
les piscines municipals de Sant Salvador de Guardiola

Número: 2020-0446 Data: 27/08/2020

Considerant la conveniència de realitzar una llicència d'ús privatiu d'un bé de domini
públic pels següents motius:

procediment, en els termes que figura en l'expedient.
TERCER. 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.
QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars.

— GEORGINA MERCADAL VIÑALS, Alcaldessa, que actuarà com a Presidenta de la
mesa.
— MERITXELL CARRASCO GARCIA, Vocal (SECRETARIA INTERVENTORA de la
Corporació), que actuarà com a Secretària de la Mesa.
— CRISTINA QUESADA PARERA, Vocal (Tècnica de Secretaria de la Corporació).
Suplent: CÈLIA GARCIA REQUENA (Tècnica grau mig d’Urbanisme)
— JORDI MORERA SANCHEZ, Vocal (Arquitecte tècnic de la Corporació)
Suplent: XAVIER PONS CAMPS (Arquitecte Consell Comarcal del Bages)
Ho signa l’Alcaldessa
En dona fe la Secretària Interventora interina

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET

Suplent: SÒNIA VALL I ALMOR, 1a Tinent d’Alcaldia)
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SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

Número: 2020-0446 Data: 27/08/2020

CINQUÈ. Designar com a custodis dos membres de la Mesa de Contractació els quals
assumeixin les funcions de Secretari/ària Interventor/a, Tècnic/a de Secretaria i
Tècnica d’Urbanisme, essent necessari un mínim de dos custodis per a l’obertura de
les proposicions.

