Eudald Calvo Català, Secretari – Interventor de l’Ajuntament de MAIÀ DE
MONTCAL,
CERTIFICO: Que el Ple ordinari de l’Ajuntament de Maià de Montcal, en data 2
de març de 2021, va aprovar entre d’altres i per majoria absoluta dels
assistents, el següent acord que es transcriu a continuació, sense perjudici de
la redacció que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta:
“8.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació juntament amb el
Plec de clàusules econòmica - administratives i tècniques particulars que
han de regir el procediment de licitació mitjançant un procediment obert
simplificat per a la contractació d’un contracte de concessió de servei de
la piscina municipal temporada d’estiu
Núm. d’Exp.: X2021000076
Antecedents
Es proposa realitzar una gestió indirecte del servei públic de la piscina
municipal de la temporada d’estiu, mitjançant un procediment obert simplificat,
mitjançant un contracte de concessió de serveis, en virtut de la qual una
empresa gestioni el servei i assumeix el risc i ventura de l’activitat, sense cap
contraprestació econòmica de l’Ajuntament.
La durada de la concessió és de 2 anys, comptats a partir de l’endemà de la
subscripció del contracte, prorrogables en 2 anys més si el concessionari ho
sol·licita expressament a l’Ajuntament i aquest ho aprova.
Per tot això exposat, resulta procedent obrir un procediment de contractació.
Per raó de la quantia del contracte i d’acord amb la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP), la selecció de l'empresa es portarà a terme mitjançant
procediment obert simplificat. Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a varis
criteris d'adjudicació.
El Secretari-Interventor ha informat favorablement el Plec de condicions
econòmica - administratives i tècniques, i el procediment de contractació.
L'òrgan de contractació competent és el Ple.
Fonaments de dret
El contracte definit té la qualificació de contracte de concessió de serveis, tal i

com estableix l’article 15 de la LCSP i, per tant, hi ha una transferència del risc
operacional.
Així mateix, es tindrà en compte tot allò que disposen els article 284 a 297 de la
LCSP, que són els que regulen el contracte de concessió de serveis.
Per tot l'anterior, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació mitjançant un procediment obert
simplificat per a la contractació de la gestió del servei públic de la piscina
municipal de la temporada d’estiu, amb una durada del contracte de 2 anys
prorrogable en 2 anys més.
Segon: Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars que
regiran el corresponent contracte.
Tercer: Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut
contemplat en l’annex III de la LCSP.
Quart: Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de
l’expedient de contractació, particularment el plec de clàusules administratives
particulars i la documentació tècnica necessària. La documentació necessària
per a la presentació de les ofertes ha d’estar disponible a l’indicat perfil del
contractant el dia de publicació de l’anunci de licitació.
Cinquè: Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
Sisè: Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la
composició d’aquesta en el perfil del contractant.”
I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde als efectes que siguin oportuns.
Vist i plau
El Secretari _Interventor,
L’Alcalde,
Eudald Calvo Català

Joan Gainza Agustí

Maià de Montcal, a la data de la signatura electrònica.

