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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/55/2015
Codi document: AFIZI03R

AJUNTAMENT DE VIC
Data 18-06-2015
Número DCF/39/2015

Assumpte: Adjudicació concessió administrativa de l'ús privatiu per l'explotació del bar del recinte
firal de Vic.

DECRET
En data 1 de juny de 2015 mitjançant Resolució de Presidència es va adjudicar provisionalment a
l’empresa PLANES BONES SL, amb N.I.F. B-59980573 per un cànon de 180 euros mensuals, el
contracte dels serveis per a la contractació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del Recinte
Firal el Sucre de Vic, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, aprovat pel Consell
Rector de l’OFIM de data 23 de març de 2015.
Atès que aquesta adjudicació provisional ha estat notificada als licitadors en data 1 de juny de 2015.
Atès que l’empresa adjudicatària provisional d’aquest contracte en data 22 de maig de 2015 ja va
aportar els documents acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, i ha designat una persona física durant el període del contracte.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució de l’alcaldia de 21/05/2012,
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional acordada mitjançant Resolució de Presidència de
data 1 de juny de 2015, del contracte dels serveis per a la contractació de la concessió administrativa
de l’ús privatiu del Recinte Firal el Sucre de Vic, a l’empresa PLANES BONES SL, amb N.I.F. B59980573, pel preu de cànon de CENT-VUITANTA EUROS (180,00) mensuals amb una vigència de 4
anys, prorrogable fins a 6 anys conforme al que resulta de la seva proposició.
Segon.- Notificar aquesta Resolució als licitadors que han participat en aquesta licitació i procedir a
practicar les corresponents publicacions de conformitat amb el que preveu l’article 138.2 de la Llei
30/2007, de data 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el dia i hora que s’assenyali procedeixi a la
signatura del corresponent document administratiu, on es formalitzi aquest contracte d’obres de
serveis.
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Ho mana i signa la Presidenta de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, en el dia i l’hora que
consta a la signatura, i en dóna fe el secretari.
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Firmat electrònicament per:
La presidenta de l’Organisme Autònom
de Fires i Mercats
Anna Erra Solà
18-06-2015 12:20

Firmat electrònicament per:
El secretari de l’Organisme Autònom de
Fires i Mercats
Jaume Parareda Franch
18-06-2015 17:28
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