Expedient:
Descrip.:

001/2019/2502/E190
LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DE LA SUPERFÍCIE
D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE MÀQUINS DE DISTRIBUCIÓ
AUTOMÀTICA (VENDING) I FONTS D'AIGUA.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número 001/2019/2502/E190 en relació a la LLICÈNCIA D'ÚS
PRIVATIU DE LA SUPERFÍCIE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ
DE MÀQUINS DE DISTRIBUCIÓ AUTOMÀTICA (VENDING) I FONTS D'AIGUA.
Fets
L’Ajuntament de Tàrrega té instal·lades màquines de venda automàtica de
begudes calentes, begudes fredes, begudes fredes i sòlids i fonts d’aigua en
diversos espais municipals.
Atès que l’Ajuntament té intenció de continuar presentant aquest servei tant
als treballadors/es com a la ciutadania, la qual cosa justifica l’atorgament de
la llicència d’ús privatiu per a l’ocupació de superfície en equipaments
municipals per a la instal·lació de màquines de vending i fonts d’aigua.
Fonaments jurídics
1.- L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) estableix que la celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent
expedient, el qual s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat
del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP.
2.- El mateix article estableix que l’acord d’incoació s’haurà de publicar al
Perfil del Contractant.

D’acord amb els competències que m’atorga la legislació vigent, HE RESOLT:

PRIMER.- Incoar l’expedient de licitació de l’atorgament de la llicència d’ús
privatiu del domini públic consistent en l’ocupació directa i temporal de
superfície d’equipaments municipals per a la instal·lació de màquines
automàtiques de begudes fredes i calentes, productes sòlids i fonts d’aigua.
SEGON.- Ordenar als serveis corresponents que emetin els documents que es
relacionen per tal d’incorporar-los a l’expedient:
-

CPISR-1 C
Rosa Maria
Perelló i
Escoda

Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques.
Informe on es justifiqui adequadament els extrems de l’article 116.4 de la
Llei 9/2017.

