Expedient núm.: 305/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions Patrimonials

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

A la vista de que aquest Ajuntament és propietari dels següents bens de domini públic:
-Zona destinada a bar a l’edifici del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell (ref.
Cadastral 3279801DF1937N0001PB)

Considerant la conveniència de realitzar una llicència d'ús privatiu d'aquests bens de
domini públic pels següents motius:

Els bens subjectes a llicència d’ús privatiu es destinaran únicament a:
Servei de bar
A la vista dels següents antecedents:
Data/Núm.
03/05/2021

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,
RESOLC
PRIMER. Iniciar el procediment per l’atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de
domini públic per servei de bar a l’edifici del Casal Cultural i Recreatiu i per el bar de la
piscina municipal, mitjançant procediment de concurrència.
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Document
Providència d’Alcaldia d’inici concurs bars
Memòria
Informe serveis tècnics

DECRET

Prestar el servei de bar als/les usuaris/es de les instal·lacions del Casal
Cultural d’Ullastrell i de la piscina municipal d’Ullastrell.

Número: 2021-0153 Data: 17/05/2021

- Zona destinada a bar a les instal·lacions de la piscina municipal (ref. Cadastral
3279801DF1937N0001PB)

SEGON. Aprovar els Plecs de clàusules tècnic-administratives particulars que ha de
regir l’adjudicació d’aquestes llicències d’ús privatiu.
TERCER. Publicar l'anunci en el Perfil del Contractant amb el contingut contemplat a
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 per l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu, en particular el plec de
clàusules tècnic - administratives particulars. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci .

Jaume Puig Puig

(document signat i datat electrònicament)

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament d' Ullastrell
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DECRET

L’Alcalde
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A Ullastrell, a data de signatura

Número: 2021-0153 Data: 17/05/2021

CINQUÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura
de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.

