DECRET 152/19
Aprovat per Decret 133/19 de data 15-5-2019 l’expedient de contractació, per procediment
obert i urgent, de la licitació de la concessió de gestió de servei de piscina municipal d’Arenys
de Munt que inclou la gestió del bar, amb mesures de contractació pública sostenible, així com
dels plecs particulars que la regeixen. (Exp. 161/19)
Convocada la Mesa en data 5-6-2019, aquesta fa proposta d’adjudicació a favor de la proposició
presentada pel Sr. RAUL TORRES FERNANDEZ, en representació de PLAYERS SPORT I GESTIÓ
SLU, mitjançant la que adjunten la metodologia de treball, i ofereixen com a millora 1 hora
diària més d’obertura de la piscina en endarreriment del tancament i en l’obertura, per ser
l’oferta econòmicament més avantatjosa i la única presentada que compleix els requisits.
Vist que l’alcaldia presidència és l’òrgan competent per a realitzar la classificació i adjudicació,
HE RESOLT
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de contractació, pel
procediment obert i urgent, de la licitació de la concessió de gestió de servei de piscina
municipal d’Arenys de Munt que inclou la gestió del bar, en favor de l’oferta presentada pel Sr.
RAUL TORRES FERNANDEZ, en representació de PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU, amb CIF
B61949111, per una durada de 2 anys, per ser l’oferta econòmica més avantatjosa i la única
presentada que compleix els requisits.
Segon.- Requerir a l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU, per a què, en el termini de 10 dies
des de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, acrediti el dipòsit de la garantia
definitiva, segons indiquen els plecs de clàusules administratives particulars, que ascendeix a
7.388,12€ (el 5% del valor estimat del contracte).
Tercer.- No procedeix classificar altres propostes doncs no hi ha cap altra presentada.
Quart.- Notificar aquesta resolució als participants en la licitació, i al Dpt. d’Intervenció.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (document signat
electrònicament)
L’Alcalde,
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