INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA

En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat
sumari per contractar la cobertura de personal, material i manteniment de cures, equip
d’oxigen, teràpia i DEA per a cobrir diferents servies de la piscina municipal d’Ullastrell,
emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l’ establert en
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als
següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: de serveis
Subtipus del contracte: Obert simplificat sumari
Objecte del contracte: Cobertura de personal, material i manteniment de cures, equip d’oxigen,
teràpia i DEA per a cobrir els diferents serveis de la piscina municipal d’Ullastrell.
Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 35112000-2 Equip de rescat i emergència.
Valor estimat del contracte: 17.373,18€
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 14.358,00€

IVA%:3.015,18€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 17.373,18€
Durada de l'execució: Del dia 20.06.2019

Durada màxima: Al dia 11.09.2019

SEGON. A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
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LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— 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.
— El 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 després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Alcalde de conformitat amb
el que es disposa en la Disposició Addicional Segona 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.
Per això, de conformitat amb lo establecido en l'article 175 del Reglament
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— 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'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de
resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Adjudicar el contracte de la cobertura de personal, material i manteniment
de cures, equip d’oxigen, teràpia i DEA per a cobrir diferents servies de la piscina
municipal d’Ullastrell ,en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a:
NIF

Empresa licitada

B66668096

S.E.P. ESPORTS, S.L.

SEGON. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al Secretari Interventor de
l’Ajuntament d’Ullastrell.

SISÈ. Notificar a S.E.P. ESPORTS, S.L., adjudicatari del contracte, la present
Resolució.
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
VUITÉ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
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CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Ajuntament d' Ullastrell

C/ Serra, 17, Ullastrell. 08231 (Barcelona). Tel. 937887262. Fax: 937887617

Codi Validació: 7S3KR7GF425MPFKSNTX27FE46 | Verificació: http://ullastrell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PEL SECRETARI INTERVENTOR

