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: L’Alcalde

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'INICI

Aquest ajuntament és propietari del següent bé de domini públic:

Classe:
Ús principal:

Càrregues o gravàmens
Destinació del bé:
Altres circumstàncies
rellevants:

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.

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.
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Localització

Ajuntament dels Pallaresos

El bé subjecte a concessió administrativa es destinarà a:

Bar.

A la vista dels següents antecedents:
Document
Informe de Secretaria

Data/Núm.
27/09/2021

Observacions

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,

PRIMER. Iniciar el procediment per a la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de
domini públic mitjançant procediment de concurrència.
SEGON. Ordenar que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars que ha de regir el Contracte.
TERCER. Adonar de tot l'actuat a aquesta Alcaldia per resoldre el que procedeixi.
Els Pallaresos, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde
Xavier Marcos Tuebols

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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