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CERTIFICAT ACORD PLE MUNICIPAL ORDINARI 25/10/2022. 
 
Josep Mª Miró Hidalgo, secretari de l’Ajuntament de Sidamon 
 
  
 
CERTIFICO: 
Que per acord del ple municipal ordinari de data 25 d’octubre de 2022 s’ha aprovat per unanimitat dels 
seus membres assistents, el següent punt de l’ordre del dia que es publica íntegrament: 

 
 
9_PROPOSTA APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEIS DE BAR-RESTAURANT DEL RACO SOCIAL DE SIDAMON (EXP. 251/2022).  
 
Per DA 136/2022 de 20 d’octubre de 2022 s’acorda la incoació del corresponent expedient de 
contractació de serveis d’explotació del BAR-RESTAURANT el racó social de Sidamon. (Exp. 251/2022). 
 
Atès que es tracta d’un contracte amb les següents característiques: 
Contracte de concessió de servei públic: bar – restaurant EL RACÓ SOCIAL de Sidamon. 
Procediment: Obert  
Tramitació: Ordinària  
Tipus de contracte: Concessió de Serveis 
 
Classificació CPV : 
CPV 55410000-7 servei de gestió bar 
CPV 55300000-3 serveis de restaurant i subministrament de menjar. 
 
El Departament de Secretaria ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, que regeixen la 
contractació de la concessió de servei, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada. Els esmentats plecs administratius són informats de conformitat amb l’informe de 
Secretaria de data 20 d’octubre de 2022.  
 
Consta en l’expedient l’informe del Sr. Interventor, amb data de 20 d’octubre de 2022, en relació als plecs 
de clàusules administratives de la contractació.  
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE  
Tipologia del contracte: Article 15 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
Plec de clàusules : Articles 122 i 124 de la LCSP  
 
Expedient de contractació:  
Article 116 de la LCSP: Iniciació i contingut de l’expedient.  
Article 117 de la LCSP: Aprovació de l’expedient de contractació.  
 
Procediments i forma d’adjudicació:  
Article 156 i següent de la LCSP: Procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada.  
Òrgan competent: La Disposició Addicional segona de la LCSP atribueix a l’Alcaldessa les competències 
com a òrgan de contractació respecte als contractes quan el seu valor estimat del contracte no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas, la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els plurianuals de durada no superior a quatre anys, sempre que l’import total de les anualitats 
no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.  
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l’establert 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,  
 
 
Es proposa: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per la concessió del servei 
de bar-restaurant el racó social de Sidamon, convocant la seva licitació.  
 
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, adjudicació 
i execució del contracte. 
 
TERCER.- Obrir la fase de licitació mitjançant la publicació de la convocatòria en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Sidamon per tal que es puguin presentar les proposicions per prendre part en 
l’adjudicació a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
QUART:  El termini per la presentació de propostes serà de vint-i-sis (26) dies naturals comptats des del 
dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sidamon. 
 
 
 
Votació de la proposta presentada: 
► Es posa l’aprovació del següent punt de l’orde del dia i s’aprova per unanimitat dels regidors 
assistents 
 
 
 
 

 
I perquè així consti, s’expedeix el present certificat amb el vist-i-plau de l’alcaldia, d’acord amb l’establert 
a l’article 206 del Reial Decret 2.568/86 pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 
regim jurídic de les entitats locals, a Sidamon, el dia 9 de novembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari.         Vist i plau, 

L’alcaldessa 
Josep Maria Miró Hidalgo.       Maria Dolors Tella i Albareda. 


