CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

478/2021

JUNTA DE GOVERN LOCAL

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 30 / de març / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 478/2021. Contractacions. Servei de Socorrisme i primers auxilis de la
Piscina municipal de Gironella, anys 2021 - 2023

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
SERVEI DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LA PISCINA MUNICPAL DE
GIRONELLA ANYS 2021-2023
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Serveis
Classificació CPV:
Accepta renovació: Sí (ESTIU Revisió de preus /
Accepta
75252000-7
DE L'ANY 2024)
fòrmula: No
variants: No
Pressupost base de licitació:
142.776,90 € (pressupost amn
Impostos: 21%
Total: 172.760,05 €
any de prorroga)
Valor estimat del contracte:
Impostos: ___________
Total: ___________
142.776,90 €
Data d'inici execució:
Durada màxima:
Data fi execució: 12/09/2021 Durada execució: 3
18/06/2021
4 ANYS
Garantia definitiva: Sí (5%
Garantia provisional: No
Garantia complementària: No
adjudicacio)

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
contractació

Proposta de
del
630.ESPORTS
Informe de Secretaria
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives

Data/Núm.
Servei 30-03-2021

Observacions

30-03-2021
30-03-2021
30-03-2021

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment Obert simplificat sumari.
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

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,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat
sumari per Serveis SERVEI DE SOCORRISME I PRIMES AUXILIS DE LA PISCINA
MUNICPAL DE GIRONELLA ANYS 2021-2023, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici
2021

Aplicació pressupostària
340.22717

Import
35.487,90 €

IVA/IGIC
21%

Total
42.940,36 €

RC
42940,36

QUART. Adonar donar compte dels presents acords 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. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar a la unitat tècnica municipal, formada per Sergi Cardona Rosanas, Lluis Mas
Pagerols i Montserrat Morera Camprubi, tècnics d'aquest Ajuntament, com a òrgan competent
per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes.
VUITÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les
proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
NOVÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat
compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a l'adjudicació del contracte.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, 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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

