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Tel: 977.520.521
Fax: 977.521.121
Expedient: 3531/2018

DECRET D’APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
(LOT 1 I LOT 2)

Identificació de l’expedient: Expedient núm.: 3531/2018
Procediment: segona pròrroga del contracte de serveis de la piscina municipal de
l’Ajuntament de Constantí.

I. En data 12 d’abril de 2021, l’enginyer municipal, el Sr. Manuel Cuenca Roig,

d’autocontrol de la piscina municipal, en el qual informa favorablement en relació
amb la segona pròrroga del contracte a l’empresa Ezeserveis 2021, SL;
consegüentment es realitza el preavís de la pròrroga a l’empresa esmentada amb
més de dos mesos d’antelació de conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 9/2017,

II. En data 26 d’abril de 2021 l’enginyer municipal emet informe envers el lot 2,
corresponent als serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques de
la piscina municipal, en el qual informa favorablement en relació amb la segona
pròrroga del contracte a l’empresa Metagestión Tarraco S.L; consegüentment es

DECRET

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

Número: 2021-0392 Data: 29/04/2021

emet informe envers el lot 1, corresponent als serveis de posada en marxa i pla

realitza el preavís de la pròrroga a l’empresa esmentada amb més de dos mesos

III. En data 27 d’abril de 2021 el secretari municipal, el Sr. Ignacio Rio Santos,
emet informe proposta de resolució envers la pròrroga esmentada.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

RESOLC
PRIMER. Aprovar la pròrroga dels contractes descrits en els antecedents per un
termini d’un any, de conformitat amb la clàusula setena del Plec de Clàusules
Administratives que regeix els contractes.
SEGON. Aprovar i disposar les despeses corresponents a aquesta pròrroga per
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d’antelació a la finalització de la primera pròrroga.
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cada un dels lots del contracte:


Lot 1 per un preu de 15.125 € IVA inclòs, amb el desglossament següent:
12.500 €, pressupost net, i 2.625 € en concepte d’IVA al 21%.



Lot 2 per un preu de 20.993,50 € amb el desglossament següent: 17.350 €,
pressupost net, i 3.643,50 €, en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%.

Ambos imports amb càrrec a l'aplicació pressupostària 34202-227990 del vigent

TERCER. Notificar als contractistes l’aprovació de la pròrroga.
QUART. Determinar que les condicions de la pròrroga són les establertes en el
document de formalització dels contractes, el plec de prescripcions tècniques (PPT),
el

plec

de

clàusules

administratives

particulars

(PCAP)

i

les

ofertes

dels

CINQUÈ. Comunicar les dades bàsiques de la pròrroga dels contractes al Registre
Públic de Contractes del Sector Públic i publicar aquesta resolució al perfil del
contractant de l’ajuntament de Constantí.
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contractistes.
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Pressupost General.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i de conformitat amb
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i els articles 8,
45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el
qual correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat
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Règim de Recursos:
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desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
de l’anunci en el perfil del contractant.

Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

DILIGÈNCIA: Per fer constar la
conformitat de l'òrgan interventor
una vegada verificats els extrems
als
quals
s'estén
la
funció
interventora, sense perjudici de les
actuacions de fiscalització plena
posterior mitjançant tècniques de
mostreig o auditoria.
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En Constantí, a la data de signatura electrònica

Número: 2021-0392 Data: 29/04/2021

L’alcalde,
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A la data de la firma electrònica
L’ Interventor.

