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DECRET
Atesa la necessitat de contractar, per procediment obert, l’atorgament de concessions
municipals per a la instal.lació i l’explotació de serveis de temporada a les platges del terme
municipal de Torroella de Montgrí.

Josep Maria Rufí i Pagès
l'alcalde - 04/02/2019

Atès el PPT i la memòria de la tècnica de qualitat turística, de gener de 2019.
Atès que, el 23 de gener de 2019, es va emetre informe l’àrea de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que amb data, gener de 2019, per Resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient
per a la contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que han de regir l'adjudicació del contracte.

Pere Serrano i Martín
el secretari - 05/02/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en l'article
110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Per tot l’exposat, resolc:
1r. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, dels serveis
de temporada a les platges del terme municipal de Torroella de Montgrí.
2n. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que regiran el contracte del servei de referència.
3r. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat en
l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
4t.- Publicar en el perfil del 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.
5é.- Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:


Sr. Josep Maria Rufí i Pagès, president de la Mesa, (alcalde)
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Sra. Sílvia Comas i Batista, vocal,(regidora delegada de promoció Econòmica i
Turisme)
Sra. Begoña Perez i Alvarez, vocal, (tècnica de l’àrea de promoció del territori)
Sr. Pere Serrano i Martin, vocal, (secretari de la Corporació).
Sr. Jordi Estragó i Castelló, vocal, (interventor de la Corporació).
Sra. Carme Gironès i Madeo, que actuarà com a secretària de la Mesa

.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
l'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès

Pàgina 2 de 2

el secretari
Pere Serrano i Martín

