Expedient núm.: 53/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions.
Data d'inici: 02/05/2022
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 56/2022 d’aprovació d’expedient de contractació
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: Concessió de serveis de les Piscines Municipals
Tramitació:
Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Concessió
de serveis.

9260000-0 Servei Revisió de preus
d’explotació d’instal·lacions esportives
No

Classificació

CPV:

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació: 1.000 euros (cànon millorable a l’alça)
Valor estimat del contracte: 3.400 euros
Data d'inici
execució: 18/06/22

Data fi execució:
04/09/22

Garantia provisional: No

Durada màxima Una temporada d’estiu,
prorrogable anualment per 1 temporada

Garantia
definitiva: No

Garantia complementària: No

I de l'expedient de contractació tramitat, examinada la documentació que
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de concessió de serveis. Exp. 53/2022:
Concessió de Serveis de les Piscines Municipals, per procediment obert i tramitació
ordinària, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

TERCER. Autoritzar la despesa corresponent, segons quadre adjunt, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 342-213 - Piscines Municipals del pressupost vigent per
l’exercici 2022.
QUART. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
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.
SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
— Enric Ibars Puigdellívol, que actuarà com a President de la mesa.
— Imma Marsellés Fontanet, Vocal (Secretària de la Corporació).
— Lluis Torrent Maynau, Vocal.
— Ivette Macià Parés, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
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