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1.- Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Collbató.Aprovat 18/11/2020 13:40
2.- Alcalde de l'Ajuntament de Collbató.Signat 18/11/2020 17:38
3.- Secretari Interventor de l'Ajuntament de Collbató.Signat 18/11/2020 20:17

APROVAT

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona
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DECRET D’ALCALDIA
Als efectes previstos per l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), amb relació a l’article 116 de l’esmentat text
legal, aquesta Alcaldia entén necessari procedir a la licitació del Servei de piscines
municipals d’estiu i les activitats esportives complementàries anys 2021 a 2023,
actuació pròpia d’un contracte administratiu de serveis de conformitat amb l’article 17
LCSP, amb relació l’Annex I de l’esmentada norma.
Per tot l’exposat,
HE RESOLT
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu per a portar a terme la tramitació del contracte
administratiu de serveis de les piscines d’estiu de Collbató i les activitats esportives
complementàries anys 2021 a 2023.
Segon.- Donar trasllat als serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament amb la
finalitat que es procedeixi a l’elaboració del corresponent plec de prescripcions
tècniques, en el qual es quantifiqui el contracte, així com procedir, en el seu cas, a la
corresponent tramitació de l’expedient de contractació administrativa.
Es justifica la necessitat d’acudir al contracte administratiu de serveis en base a la
insuficiència de mitjans personals i materials de l’Ajuntament per prestar els serveis
inherents a les piscines municipals d’estiu i les activitats esportives complementàries
anys 2021 a 2023 atès que no es disposa de funcionaris o personal laboral adscrits a
aquestes unitats per satisfer necessitats derivades.
Tercer.- Publicar al perfil del contractant la present resolució, als efectes previstos per
l’article 116.1 LCSP

L’Alcalde
Miquel Solà Navarro

El Secretari, que en dóna fe
Jordi Esteban Español

Collbató, a la data de la signatura electrònica.
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