Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Garcia.
Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 83B738C2B7A144588B6255CDC0B3409A i data d'emissió 20/04/2018 a les 11:34:27

CERTIFICO:
3. Proposta adjudicació de la concessió administrativa del bar de la piscina municipal
Proposta adjudicació de la concessió administrativa del bar de la piscina municipal
Fets
Mitjançant Decret d'alcaldia de data 13 de febrer de 2018 es va iniciar el procediment
administratiu per l'atorgament, amb caràcter d’urgència, de la concessió administrativa per
la utilització i explotació del bar de les piscines, atès que es considera adient i necessari
poder donar el servei a la població de Garcia a la major brevetat possible i es va disposar l’
elaboració del plec de condicions corresponent.
Posteriorment, per la Junta de Govern, en sessió de data 21 de febrer de 2018, es va
aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars i la licitació va ser
publicada al BOPT núm. 45, de 5 de maç de 2018, i al perfil del contractant.
El dia 20 de març de 2018 va finalitzar el termini per presentar les propostes i es van
presentar les següents:
1 P.H RE 4306530008-1-2018-000023-1
2 R.O.H. RE 4306530008-1-2018-000025-1
Feta l’obertura del sobre núm. 1 amb la documentació administrativa, essent tota la
documentació correcta, es passa a convocar l’obertura del sobre núm. 2.
Feta l’obertura del sobre núm. 2 la Mesa de Contractació ha elevat a l’òrgan de contractació
la relació classificada i valorada, de l’oferta presentada:
R.O.H. 9,43 punts
P.H. 4,33 punts
D'acord amb el punt número 13 del plec de clàusules administratives i tècniques particulars,
l’òrgan de contractació classificarà les ofertes en forma decreixent a la vista de la proposta
formulada per la mesa, i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 6 d'abril de 2018 es va acordar requerir a la
Sra. R.O.H. perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció de
la notificació, acredités que havia constituït la garantia definitiva per un import de 1.300 €.
La Sra. R.O.H., dintre del termini establert, ha constituït la garantia.
Fonaments de dret
Legislació aplicable:
a. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
b. Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.
c. 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.
d. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
e. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, comptats
des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació acreditativa
d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no
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presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
L’article 151.3 de la TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l’
art. 151.2 de la TRLCSP.
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això,
el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas,
són a càrrec seu les corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en
aquells contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte de concessió d’explotació i utilització del Bar de les
piscines a la Sra. Roxana Oana Heres per un cànon de 3.010,00 € (TRES MIL DEU
EUROS) anuals amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.
Segon. Requerir a la Sra. Roxana Oana Heres perquè en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar
el corresponent contracte. Per a la formalització del mateix, d’acord amb la clàusula 17,
caldrà que el mateix dia de la formalització, presenti una assegurança de responsabilitat
civil, per un capital mínim assegurat pel risc de responsabilitat civil de 300.000,00 €.
Tercer. Facultar l’alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a
la signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’
article 151.4 TRLCSP
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

I, perquè així consti, signo aquest certificat
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