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DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI JOVÉ PERICH (Secretari-interventor interí), 05/04/2022 12:04

Expedient núm. X2022000481 - X2022000481
El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda
CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 4 d´abril de 2022
ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de servei
de bar de les piscines municipals.
Antecedents
Aproximant-se la temporada d’estiu es crea la necessitat d’iniciar l’expedient de contractació,
mitjançant una concessió de serveis, de l'explotació del bar de les piscines municipals de Breda, a
partir del primer dissabte de juny.
Donada la característica de l'explotació del servei del bar en edifici públic es considera com a
procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos
criteris d'adjudicació avaluables mitjançant criteris d’aplicació automàtica.
En data 24 de març s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administrati ves
Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació del contracte.
El valor estimat del contracte es correspon amb 88.520,68,- euros (IVA exclòs); valor que ha estat
calculat en base a la mitjana anual dels ingressos de l’explotació durant els últims tres anys, i a raó de
quatre anys de contracte (dos anys de durada més dues prorrogues d’un any).
Vist l'Informe de Secretaria i l’informe de fiscalització prèvia d’Intervenció,

AJUNTAMENT DE BREDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://breda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Legislació aplicable
Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona,
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009, de 8 de maig).
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant una concessió de serveis, per a l'explotació
del bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a l'expedient el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei.
Tercer.- Publicar un anunci previ al DOUE, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Breda
http://www.breda.cat/ i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 26
dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.
Signat electrònicament.

