AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp
DECRET
Fets:
1.El dia 23 d’abril de 2019, l’Alcaldia va dictar Providència en el sentit d’iniciar
expedient de licitació del servei de “SOCORRISME A LA PISCINA MUNICIPAL”,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat sumari amb
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte.
2.Consten a l’expedient:
a. Informe previ de l’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 28 de la
Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, sobre la necessitat, idoneïtat i
eficiència, justificant l’expedient de contractació.
b. Informe d’insuficiència de mitjans i de no procedència de licitació per lots per a
la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal.
c. La redacció del Plec de Prescripcions Tècniques.
3.El Plec de clàusules administratives particulars, així com l’expedient de contractació
estan informats per la Secretaria - Intervenció.
4. Per decret de l’alcaldia de data 2 de maig de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació i es va procedir a l’obertura del procediment.
5. Es va publicar en data 2 de maig de 2019 al perfil del contractant, per una errada ,
l’últim dia que va sortir publicat per presentar ofertes va ser el mateix dia 2 de maig
de 2019 a les 23.00 hores.
Fonaments de dret:
1.Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
2.L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de
21 d’abril, atribueix a l’Alcalde les competències en la matèria plantejada.
3.Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 (articles vigents).
4.Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents).
5.Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
7.Article 111 a 125 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
8.La legislació bàsica que li sigui d’aplicació segons el Reial Decret 2528/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim
jurídic dels ens locals.
9.Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Retrotraure l’expedient a una nova publicació amb un nou termini de
presentació d’ofertes atesa l’errada del termini de presentació d’ofertes.
Almoster, 20 de maig de 2019
L’alcalde
Signat
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