Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de disposar, a títol onerós, d’un local per ser destinat a
magatzem municipal per guardar la maquinària que utilitza la brigada municipal d’Obres i
Serveis, amb les següents característiques:
Magatzem de 700 a 900 m2
Ubicació: polígon industrial Campllong
Serveis: ha de disposar de WC i lavabo
Durada del contracte: 4 anys

Atès que en data 27 de juny de 2018, el Departament d’Intervenció fa la retenció de crèdit que
acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració d’aquest contracte.

DISPOSO:
Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació per a l’arrendament mitjançant concurs
públic d’un bé amb les característiques descrites en els antecedents d’aquesta resolució i
convocar la seva licitació.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs, en
els termes que figuren a l’expedient.
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Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de maig de 2018 i l’informe de
Secretaria de data 25 de juny de 2018.

Tercer.- Publicar al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Balaguer l’anunci de licitació i la
documentació integrant de l’expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives.
Quart.- Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva composició al Perfil
de contractant de l’Ajuntament de Balaguer:
Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde, que actuarà com a president.
Carme Coderch Gaza, secretària de l’Ajuntament de Balaguer, que actuarà com a vocal.
Marta Vallverdú Martínez, interventora actal., que actuarà com a vocal.
Gerard Torres Viola, regidor, que actuarà com a vocal.
Carlos Garcia Gómez, regidor, que actuarà com a vocal.
M. Antonieta Valls Melendres, funcionària, que actuarà com a secretària de la Mesa.

L’alcalde
Balaguer, document signat electrònicament.

La secretària
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