
                  
AJUNTAMENT D’ALMOINES

106.-RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DE L’EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE QUIOSC CAFETERIA PARC DEL TRENET. FANTIL

A la vista dels següents antecedents

Expedient Procediment

05/2019 EXPLOTACIÓ  DEL SERVEI DE QUIOSC CAFETERIA DEL PARC DEL TRENET. 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat

A la vista de les característiques i de l'import del contracte en tractar-se d’un contracte menor per raó de  
la  quantia  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant  la  tramitació  de  l’  expedient  de  contracte  menor  de 
conformitat amb allò establert a l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist  l'informe de Secretaria, i  de conformitat  amb allò 
establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic.

RESOLC

1.- Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  la  tramitació  de  l’expedient  de  contracte  menor, 
d’execució del servei de  EXPLOTACIÓ  DEL QUIOSC CAFETERIA DEL PARC DEL TRENET

El Pressupost Base de Licitació a l’alça en el temps de duració del contracte  d’ 1 any és de mil vuit-cents  
euros (1.800 euros) exclòs l'IVA,  més  l’IVA en vigor del 21%, ascendeix a la quantitat de dos mil cent  
setanta-vuit euros (2.178 euros) inclòs l'IVA per any, l'import podrà fraccionar-se en 12 mensualitats. 
.

2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant i sol·licitar oferta al menys a tres persones  
físiques o jurídiques amb capacitat per a la prestació del servei.

4.-  Designar  als  membres  de la  mesa de contractació  i  publicar  la  seua  composició  en  el  perfil  de 
contractant:

PRESIDENT: L'alcalde del Municipi d'Almoines,  Juan Cardona Bertó.
Suplent: Jordi Escrivà Mateu ( regidor )
VOCALS:

1. La secretària-interventora de l'Ajuntament d'Almoines,  Carmen Llopis Llorca, suplent: 
Salvadora Balaguer Ferragut (funcionaria)

SECRETARI: L’agent d’ocupació Local, Maria Luisa Costa Escolano
Suplent del secretari: Jesús Fernando Mornat Garcia ( funcionari)

Almoines 15 de març de 2019
    L’alcalde 

     Juan Cardona Bertó
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