SERVEIS DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de Recursos Municipals,
Hisenda i Salut
Departament: Concessions i Assessorament Econòmic
MS/mje
Exp. PAT_OBE_2017_0001

DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO PARÍS, Paer en Cap de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Segons Decret-Alcalde de data 22 de maig de 2017 en el que es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a la concessió
demanial de la cafeteria del centre cívic de Balafia, en el que s’estableix un cànon
anual per l’explotació de la cafeteria de 4.925,36 €/any i un cànon mensual per
l’explotació de la terrassa de 37,20 €/mes, i una durada de dos anys a partir de la
signatura del contracte.
Segons Decret-Alcalde, de 26 de setembre de 2017, es va adjudicar el contracte per a
la concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de Balafia, al Sr. JUAN MIGUEL
CALERO BARRIGA, amb DNI XX.XXX.XXXX, per un període de dos anys, amb un
màxim de dues pròrrogues d’un any cadascuna i amb un cànon anual per l’explotació
de la cafeteria de 4.925,36 €/any i un cànon mensual per l’explotació de la terrassa de
37,20 €/mes.
En data 5 d’octubre de 2017, es va formalitzar el contracte de referència, el qual en la
seva clàusula III:3) establia que la durada seria de dos (2) anys des de la signatura del
contracte, si bé es podrà prorrogar per períodes d’un (1) any, fins un màxim de 2
pròrrogues.
En data 3 de març de 2020, per Decret-Alcalde, es va formalitzar la pròrroga de la
concessió demanial de la cafeteria del centre cívic de Balafia, adjudicat al Sr. JUAN
MIGUEL CALERO BARRIGA, amb DNI XX.XXX.XXXX, pel període del 5 d’octubre de
2019 al 4 d’octubre de 2020, cànon anual per l’explotació de la cafeteria de 4.925,36
€/any i un cànon mensual per l’explotació de la terrassa de 37,20 €/mes.
Segons Decret-Alcalde de data 2 de juliol de 2020, es va resoldre, entre d’altres,
exonerar al Sr. JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA, amb DNI XX.XXX.XXXX, en
qualitat de concessionari del contracte administratiu especial per a l’explotació del
servei de cafeteria del Centre Cívic del Balafia, pels imports de cànon de l’anualitat
2020, corresponents al període que no s’ha prestat el servei per raó de la crisi sanitària
COVID-19, d’acord amb els següents imports:
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Vist l’informe del Cap de secció de concessions i del Cap de servei de concessions i
assessorament econòmic, de data 14 de desembre de 2020, relatiu a les exoneracions
dels cànons de les concessions demanials amb cànon o taxa que no han prestat
servei a llarg del període de 28 dies de juliol-agost i de 38 dies dels mesos d’octubrenovembre de 2020, i , en concret, pel que fa al servei de cafeteria del Centre Cívic de
Balafia, que literalment diu : “[...]

.../...
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[...]”.
Considerant el que estableix l’article 26.3 del Reial Decret-Llei 2/2004 de 5 de març,
TRLRHL.
Considerant les atribucions que em confereix l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia
d’avui
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RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe del cap de secció de concessions i del Cap de servei de
concessions i assessorament econòmic, de data 14 de desembre de 2020, relatiu a les
exoneracions dels cànons de les concessions demanials amb cànon o taxa que no han
prestat servei al llarg del període de 28 dies de juliol-agost i de 38 dies dels mesos
d’octubre-novembre de 2020, i concretament, pel que fa al contracte administratiu
especial per a l’explotació del servei de cafeteria del Centre Cívic de Balafia.
2n.- Exonerar al Sr. JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA, amb DNI XX.XXX.XXXX, en
qualitat de concessionari del contracte administratiu especial per a l’explotació del
servei de cafeteria del Centre Cívic del Balafia, pels imports de cànon de l’anualitat
2020, corresponents al període que no s’ha prestat el servei per raó de la crisi sanitària
COVID-19, d’acord amb els següents imports:

3r- Notificar aquesta resolució a la Intervenció Municipal, al Departament de
Concessions i Assessorament econòmic, al Sr. JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA, i a
la resta d’interessats en l’expedient, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
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