CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 26 de novembre de 2019, es va
adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : M. Dolors Carreras Casany,
Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez i José
Manuel Cabada Juez.
“ANTECEDENTS

Tercer.- El Secretari a emès informe jurídic en data 19 de novembre de 2019 al
respecte.
Quart.- En data 26 de novembre de 2019, l’Interventor municipal emet l’informe de
fiscalització.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- 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.
Segon.- Atès el que disposa l’art. 131 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP, al
respecte del procediment d’adjudicació.
Tercer.- 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’Alcaldessa de la
Corporació, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local mitjançant
Decret de l’Alcaldia núm. 2019-2569 de data 19 de juny de 2019.
Quart.- Atès les normes específiques de contractació pública que determina la
disposició Addicional Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el projecte i 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
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Segon.- 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 Centre Cívic de Jardins.
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Primer.- Vista la provisió de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2019 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 – Cafeteria –
zona pícnic i dels serveis de neteja i vigilància de l’equipament comunitari “Centre
Cívic Els Jardins”.
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JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

explotació del servei de Bar – Cafeteria – zona pícnic i dels serveis de neteja i
vigilància de l’equipament comunitari “Centre Cívic Els Jardins” i DISPOSAR
l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
El termini per presentar propostes serà de 15 dies naturals comptadors a partir de la
publicació de l’anunci en el Perfil del contractant municipal.

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.
Cinquè.- APROVAR la següent composició de la Mesa de Contractació:
President/a titular Dolors Carreras Casany, Alcaldessa-Presidenta de la
corporació
President suplent Jaume Casañas Carbadillo, primer tinent d’Alcalde
Vocals assessor jurídic:
-Titular
Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporació
- Suplent
Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria
Vocal interventor:
- Titular
- Suplent

Javier Requejo García, Interventor Municipal
Meritxell Filbà Estrader, TAG Intervenció

Vocal
-

Titular
Suplent

Antonio Carreño Avila
Ada Carne Rosell

Secretària titular de la Mesa Matilde García Giménez
Secretària suplent de la Mesa Aïda Andrés Casas
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Quart.- DISPOSAR que el projecte i 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.
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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 – Cafeteria – zona pícnic i dels serveis de neteja i vigilància de l’equipament
comunitari “Centre Cívic Els Jardins”.
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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 projecte, 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.

Sisè. PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del Contractant
amb una antelació mínima de set dies hàbils pel que fa a la reunió que hagi de
celebrar-se per a la qualificació dels documents als que fa referència l’art. 21.4 RD
817/2009, de 8 de maig.”..................................................................................................
I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

M.Dolors Carreras Casany
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Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa
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