Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Expedient núm.: 647/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions

Aquest servei és necessari per al funcionament correcte de la piscina descoberta
del municipi de Moià, segons el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitària
aplicables a les piscines d’ús públic, que obliga a que les piscines públiques han de
disposar d’un servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament màxim, el
nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s’hi realitzen, de manera que
sempre es pugui garantir la seguretat dels usuaris.
Donat que l’Ajuntament de Moià no disposa ni dels mitjans humans ni materials
propis per efectuar aquest servei, i a efectes d’estabilitat pressupostària no es
possible realitzar noves contractacions, és per aquest motiu que es proposa la
contractació d’una empresa externa.
Aquesta iniciativa compta amb els informes favorables de l’Interventor i el Secretari
Municipals,
Fonaments de Dret
La Legislació aplicable és la següent:
En matèria de competència:
-

Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local

DECRET

Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Moià per la contractació relativa al
proveïment dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic a la piscina
municipal de Moià durant la temporada d’estiu de 2021.
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Fets

Número: 2021-0351 Data: 29/04/2021

DECRET D’ALCALDIA
Pel qual s’aprova l’expedient de contractació dels serveis de vigilància, salvament i
socorrisme per la piscina municipal temporada 2021 (amb pròrroga 2022)
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
-

En matèria de contractació:
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa 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 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).
-

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic.
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
-

DECRET

-
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-

Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat.
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores.
-

Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans
electrònics a l'Administració de la Generalitat.
-

El pressupost del contracte determina que l'òrgan competent per contractar, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, és
l’Alcalde, perquè el seu import no supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost; la quantia no supera els sis milions d'euros i la seva durada, pròrrogues
incloses no depassa els 4 anys.
De conformitat, amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
s’adscriu a la tipologia de contractes de serveis, tota vegada que són contractes de
serveis els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el
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-
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desenvolupament d’una activitat o encarades a la obtenció d’un resultat diferent
d’una obra o subministre.
Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,

Moià, a la data de la firma electrònica
La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan
d’Alcaldia-Presidència que consta al marge esquerre.
Dionís Guiteras i Rubio

En dono fe,

L’alcalde

Joan Manso Bosoms
Secretari

DECRET

Segon. Convocar el concurs corresponent mitjançant la publicació dels edictes
pertinents al Perfil del Contractant.
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de vigilància, salvament i
socorrisme aquàtic a la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu,
d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
que s’insereixen a l’Annex.
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Decreta:

