Contractació Serveis
“SERVEI DE SOCORRISME PISCINES MUNICIPALS 2019”
Expedient: 205-19

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
D'acord amb el Decret d’alcaldia 81/2019 de 23 de maig de 2019 pel qual es va aprovar l'expedient de
contractació MENOR, per l’execució del servei “SOCORRISME DE LES PISCINES MUNCIPALS 2019”, s’anuncia
l’adjudicació definitiva del CONTRACTE MENOR, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de La Granja d’Escarp
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 205-19
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Les obres consisteixen en la prestació del servei de “SOCORRISME DE LES
PISCINES MUNCIPALS 2019”.
b) Lloc d’execució: La Granja d’Escarp
c) Termini d’execució (mesos): 3 MESOS
d) Requisits: Assegurança, normativa sectorial.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: URGENT
b) Procediment: CONTRACTE MENOR
4. Tipus de licitació:
a) Import de licitació: 9.165,00 €
b) Impost sobre valor afegit (IVA): 11.089,65 €
c) Valor estimat TOTAL del contracte: 10.467,36 € (SENSE IVA)
5. ADJUDICACIÓ_
a) Data:
10/06/2019
b) Contractista: GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import adjudicació: 12,90 € / hora de servei (iva no inclòs), per un total: 9.094,5 € (Iva no inclòs).
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa poden interposar-se de forma optativa i no
simultània un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article
123 i següents de la Llei 39/2015, d’a d’octubre.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa
podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació.
Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant
la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació davant els Jutjats contenciosos
administratius de Lleida.
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