Ajuntament dels Pallaresos

Expedient núm.: 890/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions patrimonialsAssumpte: Concessió administrativa d'ús privatiu
d'un bé de domini públic per concurs – activitat de bar i gestió de la piscina.
Document signat per: alcaldia
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

Es considera convenient realitzar una concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé
de domini públic per les següents causes:

Es tracta d’un immoble que disposa de bar, amb terrassa annexa, un xiringuito i una
piscina en una avinguda principal del poble que dóna molt servei a la ciutadania. En
aquesta avinguda hi ha situat l’Ajuntament, els instituts i la sala polivalent.
A més, durant el període d’estiu els usuaris de la piscina disposen d’un servei de bar
proper, que els permeti consumir begudes i petits refrigeris sense haver-se de
desplaçar fora del complex. Aquest servei aporta un valor afegit al conjunt a l’immoble,
amb un caràcter complementari.

Número: 2021-0846 Data: 15/10/2021

Avinguda Catalunya, número 8
Urbà
Bar i esbarjo
Domini públic- servei públic
Inclou mobiliari de terrassa i estris per a desenvolupar
l’activitat de bar i gestionar la piscina.
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Localització
Classe:
Ús principal:
Càrregues o gravàmens
Destinació del bé:
Altres circumstàncies
rellevants:

DECRET

Aquest ajuntament és propietari del següent bé de domini públic:

Ajuntament dels Pallaresos
A la vista dels següents antecedents:
Document
Data/Núm.
Informe de Secretaria
Resolució d'Alcaldia
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Informe-proposta de Secretaria

Observacions

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
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.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
PresidentSr. F. Xavier Marcos Tuebols, Alcalde-President o suplent.
Vocals: Sra. Eufèmia Moreno Barceló, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels
Pallaresos o suplent.
Secretari: Sra. Rosa Maiso Guri, funcionària de l’Ajuntament dels Pallaresos o suplent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a la concessió d'ús privatiu d'un bé
qualificat de domini públic, convocant la seva licitació.
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RESOLC

Número: 2021-0846 Data: 15/10/2021

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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,

