CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

4546/2021

La junta de govern local

02/11/2021

EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària de l'òrgan i data indicats a l'encapçalament, s'ha adoptat el
següent acord:

Per acord núm. 9, adoptat per la Junta de Govern Local en data 05/10/2021, es va aprovar l’
expedient per a la contractació de la concessió demanial del Bar de la Piscina municipal
descoberta, amb una durada de dos anys i prorrogable fins a quatre anys, amb un cànon de
la concessió de 10.800 € (450 €/mes), un 21%d’IVA per import de 2.268 €, amb un total de
13.068 €, corresponent al cost del lloguer de l’immoble amb l’equipament del bar inclòs.
Es va convocar la licitació per procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació al
Perfil de contractant el dia 06/10/2021.
Transcorregut el termini per a la presentació de proposicions, de 15 dies a comptar des del
dia següent al de la publicació al Perfil, no s’ha presentat cap oferta.
Vist que les competències en matèria de contractació de l’Alcaldia es troben delegades a la
Junta de Govern Local, de conformitat amb l’establert al Decret d’Alcaldia 2019-1008, de 26
de juny de 2019, publicat al BOPB en data de 17 de juliol de 2019, es proposa l’adopció del
següent,
ACORD
Primer. Declarar deserta la licitació del contracte de concessió demanial del Bar de la
Piscina municipal descoberta, convocada per acord de la Junta de Govern Local núm. 9 de
data 05/10/2021, per no presentar-se cap proposició dins del termini establert.
Segon. Donar compte als Serveis Econòmics i al Servei d’Esports.
Tercer. Ordenar la publicació al Perfil de contractant.
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

CERTIFICADO

Favorable

Número: 2021-1815 Data: 03/11/2021

SV5. EXPEDIENT 4546/2021. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
DE CONCESSIÓ DEMANIAL DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb
el vist i plau del senyor alcalde, amb l'excepció prevista a l'art. 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
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