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Codi CPV: 55410000-7 Servei de gestió de bars
Valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 1.652,89 €

Durada de l'execució:

03/06/2021 Alcalde

01.07.2021 a 05.09.2021

Durada màxima: 2 mesos i 4
dies

Vista la provisió d’alcaldia així com la memòria justificativa de la necessitat de la
contractació de la concessió de servei, així com l’estudi de viabilitat econòmica
financera i els informes de secretaria i d’intervenció els quals han informat
favorablement la contractació de la concessió de servei del bar de les piscines
municipals mitjançant procediment obert.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:





Elisabet Riera i Bracons

IVA%:
347,11 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 2.000,00 €
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1.652,89 €





Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 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.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
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).
Atès l'article 159 LCSP, que disposa que el contracte es pot celebrar en
relació al procediment obert simplificat abreujat.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde
de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Segona de

07593e45c1ff4505a17437135a970ed8001

Tipus de Tramitació:
ordinària

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Procediment de contractació:
obert

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=153

Objecte del contracte: Gestió del Bar i de les Piscines municipals de Vallbona de
les Monges.

Codi Segur de Validació

Subtipus del contracte: Servei de Bar i Piscines municipals

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/57 - Data Resolució: 03/06/2021

Tipus de contracte: Concessió de serveis

Url de validació

Aprovació plec de clàusules administratives particulars i licitació –
concessió de serveis del bar de les piscines municipals mitjançant
procediment obert.

Metadades
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La memòria justificativa del contracte; el plec de clàusules administratives
particulars que hagin de regir el contracte o els documents equivalents i el
document d'aprovació de l'expedient.
La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
Cinquè.- Designar, de conformitat amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, com a responsable d'aquest contracte,
l’Alcaldia.
Sisé.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura
de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.

Elisabet Riera i Bracons
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03/06/2021 Alcalde

La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius
informàtics, o amb la col·laboració d'una unitat tècnica que auxiliï a l'òrgan de
contractació.
Setè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:



Presidenta
alcaldessa

titular:

Elisabet

Riera

Bracons,

07593e45c1ff4505a17437135a970ed8001

Quart.- D'acord amb l'article 63.3.a de la LCSP, publicar en el perfil de contractant
tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Tercer.- 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.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=153

Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte.

Codi Segur de Validació

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
atenent a l’obertura del servei el proper 01.07.2021, per la concessió del servei:
Gestió del Servei de Bar i de les Piscines Municipals de Vallbona de les Monges,
convocant la seva licitació.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/57 - Data Resolució: 03/06/2021

He RESOLT:

Url de validació

Per tot el que precedeix, pel present,

Metadades

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 i
fent ús de les facultats conferides per l’article 53.1 del 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 i per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
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La mesa de contractació és l’òrgan competent per procedir a l'obertura de les
proposicions i a la valoració de les ofertes.
Vuitè.- 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.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, , davant meu la secretària interventora
accidental que en dóna fe.

Vallbona de les Monges, a data de la seva signatura

L’Alcaldessa,

Davant meu
La Secretària interventora acctal.

07593e45c1ff4505a17437135a970ed8001

Actuarà com a secretària de la mesa: Cristina Rodríguez Cinca, SAT del Consell
Comarcal de l’Urgell

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vocal 3: Maria José Expósito Ribau, personal de la
Corporació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=153



Codi Segur de Validació

Vocal 2 titular: Marta Capdevila Capdevila, funcionària
de la Corporació

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/57 - Data Resolució: 03/06/2021



Url de validació

Vocal 1 titular: Sílvia Solanas Cabestany, secretària interventora
de la Corporació

Metadades



