Ester Servià Panella, secretària interventora de l’Ajuntament de Nalec,
CERTIFICO:
Que en l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Nalec de data 1 de juny de
2018, consta un acord que literalment transcric:

3. ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RECINTE DE LES PISCINES I BAR ANNEX.
ANTECEDENTS
En data 6 de març de 2018, mitjançant providència d’alcaldia es va acordar iniciar
l’expedient administratiu per a la contractació de la gestió del recinte de les piscines i bar
annex.
En data 6 de març es va emetre informe per part de la secretària d’aquesta corporació del
procediment a seguir.
En la sessió ordinària del ple de data 27 de març de 2018, es va aprovar el plec de
clàusules per la gestió del servei de la piscina municipal i bar annex, el qual va estar
exposat durant el termini de 26 dies, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci al Butlletí oficial de la província, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis
municipal.
En data 17 de maig de 2018, a les 18:30 hores, es va constituir la mesa de contractació
per a l’adjudicació del contracte per la prestació del servei públic consistent en la gestió
del recinte de les piscines i bar annex.
De l’acta de la Mesa de contractació se n’extreu que només es va presentar una oferta
dins del termini, la del candidat Carlos J. Carrasco Ramos.
La Mesa entén que l’oferta tot i ser la única es considera suficient per adjudicar el
contracte al senyor Carlos J. Carrasco Ramos, atès que ja té experiència en gestió de
piscines. Com a millores es faria càrrec del manteniment de la neteja del recinte i del
manteniment del vestuari.
La Mesa aplica els criteris de puntuació d’acord a la base catorzena del plec, i el candidat
extreu un total de 8 punts.
D’acord amb tot l’anterior, procedeix l’adjudicació del contracte.
Per tot això, el ple, per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar la gestió del recinte de les piscines i bar annex, en la modalitat de
gestió de servei públic per la temporada 2018, a Carlos J. Carrasco Ramos.
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SEGON.- Notificar al senyor Carlos J. Carrasco Ramos, adjudicatari del contracte, la
present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte.

I perquè així consti, expedeixo el present certificat per odre i amb el vist-i-plau de la
senyora Alcaldessa i a la reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió del Ple d’acord amb
el previst a l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals.
Nalec, 1 de juny de 2018
Vist i plau
L’Alcaldessa,
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