02/05/2022 Alcalde
Vanesa Olivart Rosicart

Signatura 2 de 2

Data

Observacions

Provisió d’Alcaldia
Informe de Secretaria
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe d’Intervenció

12/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022

SEGON. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Montse Gene Castan

Signatura 1 de 2

02/05/2022 Secretària

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de socorrisme, temporades 2022--2025
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

2e404658bc2849e3ad762b248736375a001

Document

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PRIMER. A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Codi Segur de Validació

ANTECEDENTS DE FET

Estat d'elaboració: Original

En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat
del servei de socorrisme per a les piscines municipals durant les temporades d’estiu
2022 a 2025, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò
que s'ha fixat 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,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

31. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME PER A LES TEMPORADES DE PISCINA
ANUALITATS 2022 A 2025. EXP. NÚM. 421/2022

Origen: Origen administració

Que en la Junta de Govern Local en la sessió, celebrada el dia 28 d’abril de 2022, va
prendre entre d’altres el següent acord :

Url de validació

CERTIFICO:

Metadades

MONTSE GENÉ CASTAN Secretària de l’Ajuntament d’Almacelles, comarca del Segrià,

02/05/2022 Alcalde
Vanesa Olivart Rosicart

Signatura 2 de 2

02/05/2022 Secretària
Montse Gene Castan

Signatura 1 de 2

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— 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.
— 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 la Junta de Govern, per
delegació d’Alcaldia, 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.

2e404658bc2849e3ad762b248736375a001

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

TERCER. A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.

Codi Segur de Validació

Durada màxima: 4 anys/
temporada

Estat d'elaboració: Original

Durada de l'execució: 2 anys/temporades estiu + 2
anys/temporades estiu de pròrroga

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 76.827 €

Origen: Origen administració

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 63.493,37 € IVA%: 21%

Url de validació

Valor estimat del contracte: 126.986,74 €

Metadades

Codi CPV: 79714000-2 Serveis de vigilància

02/05/2022 Alcalde
Vanesa Olivart Rosicart

Signatura 2 de 2

2022

3420022799

38.413,5 €

2023

38.413,5 €

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin, s’entendrà comunicat amb l’acta
de la Junta de Govern.

Montse Gene Castan

Signatura 1 de 2

02/05/2022 Secretària

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

2e404658bc2849e3ad762b248736375a001

Import

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Aplicació pressupostària

Codi Segur de Validació

Exercici

Estat d'elaboració: Original

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

Origen: Origen administració

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, pel servei de socorrisme de les piscines municipals per a les temporades
d’estiu 2022-2025, convocant la seva licitació.

Url de validació

Es proposa a la Junta de Govern:

Metadades

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
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
d’acord:

Vanesa Olivart Rosicart

02/05/2022 Alcalde
Signatura 2 de 2

Montse Gene Castan

02/05/2022 Secretària
Signatura 1 de 2

2e404658bc2849e3ad762b248736375a001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Vist i plau,
L’ALCALDESSA

Estat d'elaboració: Original

LA SECRETÀRIA ,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre
i amb el vistiplau de Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

Origen: Origen administració

Els reunits aproven la proposta.

Url de validació

— Vanesa Olivart Rosicart, que actuarà com a Presidenta de la mesa.
— Montserrat Gené Castan, Vocal (Secretària de la Corporació)
— Lluís Bordes Capdevila, Vocal (Interventor de la Corporació).
— Òscar Lalana Foj, funcionari municipal adscrit a Secretaria que actuarà com a
Secretari de la Mesa amb veu però sense vot.

Metadades

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:

