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FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA TERRAZAS, secretari general de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,

10 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Declarar la
necessitat d’iniciar la licitació del contracte de concessió per a l’explotació del bar del
Centre Cívic Can Franquesa i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. El 10 de febrer de 2020 el departament de Centres Cívics i Casals de l’Àrea de
Participació Ciutadana, Cultura i Esports ha informat sobre la necessitat d’iniciar els tràmits
corresponents a la contractació de l'explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa,
situat al carrer Menorca, s/n de la ciutat, d'acord amb les característiques que es detallen
en el plec de prescripcions tècniques redactat per l’esmentat departament.
2. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) amb el quadre resum, el qual ha de regir en la licitació d’aquest contracte per
procediment obert amb mesures de contractació sostenible.
3. El cànon mínim total de licitació a percebre per l’Ajuntament és de 4.400,00 € més IVA
(21%). El cànon mínim total es desglossa en 1.100,00 € anuals més IVA. El termini
d’execució d’aquest contracte és de 4 anys prorrogable per un 1 any més.
4. El Secretari ha informat favorablement de la legalitat de l’expedient i del PCAP, els quals
han estat fiscalitzats prèviament per Intervenció.
Fonaments de dret
1. L’article 101 de la llei de contractes del sector públic (LCSP), respecte al procediment per
adjudicar aquest contracte, que atès el seu valor d’explotació i el seu objecte, és l’obert.
2. La disposició addicional tercera, en relació amb els articles 116, 117 i 122 de la LCSP,
que regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del
contracte, el contingut de l’expedient de contractació, així com la seva aprovació.
3. Els articles 131 a 136 de la mateixa Llei, pel que fa al procediment d’adjudicació, a la
publicació de l’anunci per a l’inici de licitació i al termini de presentació de proposicions.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
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CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 28 de juliol de 2020, consta l’acord següent:
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Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:

Segon – Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars amb el seu quadre resum, els quals seran els que regiran en l’adjudicació i
execució de l’esmentat contracte, què té un cànon mínim total de licitació de 4.400,00 € més
924,00 € d’IVA (21%), desglossat en 1.100,00 € anuals més IVA. El termini d’execució
d’aquest contracte és de 4 anys prorrogable per un 1 any més.
Tercer – Publicar aquesta resolució i el corresponent anunci de convocatòria en el perfil del
contractant, i difondre en el perfil del contractant el plec de clàusules administratives
particulars, el seu quadre resum i el plec de prescripcions tècniques per tal que, dins del
termini de 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el
perfil del contractant, s’hi puguin presentar les corresponents proposicions. En el perfil del
contractant es concretarà la data final de presentació de proposicions, així com les dates
relatives a les meses de contractació que corresponguin.”
I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Santa Coloma de Gramenet, 28-07-2020

Vist i Plau
L'Alcaldessa

El Secretari
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Primer – Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de concessió de l'explotació
del bar del Centre Cívic Can Franquesa, situat al carrer Menorca, s/n de Santa Coloma de
Gramenet, amb mesures de contractació sostenible, i disposar l’obertura de l’expedient de
licitació del contracte de referència mitjançant el procediment obert, per tal que aquest
contracte sigui adjudicat a l’oferta econòmica amb una millor relació qualitat-preu.

