ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017

Castellserà, 21 de març de 2017.
A les vint-i-una hores i trenta minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació
prèvia convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
JORDI VICIOSO CANELA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ BORDA,
DAVID PRADAS GENÉ, ROGER COMELLES VILADRICH i CATERINA PIJUAN FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència la regidora , Sr. Mercè Perera Folguera..
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’expedient de contractació per l’explotació del bar del recinte de les piscines
municipals, mitjançant procediment obert, aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i convocatòria de la licitació.
Atès que es necessari realitzar la contractació de l’explotació del Bar del recinte de les piscines municipals.
Atès que per Decret d’Alcaldia es va resoldre iniciar l’expedient per aquesta contractació.
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives, que ha de regir l’adjudicació d’aquest
contracte.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei del bar del recinte de les piscines
municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i
convocar la seva licitació.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regiran en aquest contracte.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Castellserà i
en el Perfil de Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies es puguin presentar
les proposicions que s’estimin pertinents.

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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