ÒRGAN

EXPEDIENT

DEC

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000952

Codi Segur de Verificació: 7c4c600c-faef-4ed1-aa0c-492cba0f5bd7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1961248
Data d'impressió: 20/05/2022 14:27:46
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

Ì7c4c600c-faef-4ed1-aa0c-492cba0f5bd7yÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Xena Ibañez (TCAT) (alcalde), 20/05/2022 14:23
2.- Francesc Palau Sabater (TCAT) (Secretari), 20/05/2022 14:27
3.- SERVEIS AOC. 2022DECR000791 20/05/2022

Núm. de Decret i Data:
2022DECR000791 20/05/2022

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2022DECR000719 de data 9 de maig de 2022, s’ha
aprovat inicialment l’estudi de viabilitat del contracte de concessió del servei públic de la
gestió de la piscina pública i de l’explotació del Bar-restaurant, a les instal·lacions
esportives de la Font Martina.
L’enginyer tècnic municipal, senyor Antonio Puerta, en data 20 de maig de 2022 va
informar de la necessitat de realitzar el contracte de concessió del servei públic de la
gestió piscina pública i de l’explotació del Bar-restaurant, a les instal·lacions esportives
de la Font Martina, al Pg. de les escoles 19-21, així com la justificació de la no divisió del
contracte en lots i del procediment i la tramitació urgent de l’expedient.
El cànon mínim de licitació a percebre per l’Ajuntament és de 150 euros/mensuals més
31,50 € d’IVA (21%).
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’estudi de viabilitat econòmic financer del
servei, és de 612.693,76 euros.
A l’expedient consta estudi de viabilitat de la concessió d’acord amb el que disposa
l’article 285.2 de la LCSP.
El termini d’execució del contracte és de 4 anys.
S’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

D’acord amb el previst al punt 3 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, consta
informe de fiscalització d’intervenció.
D'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, consta
informe jurídic preceptiu emès pel Secretari de la corporació.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
Per tot això, he resolt:
Primer. Iniciar el procediment licitatori per a la contractació de la concessió del servei
públic de la gestió piscina pública i de l’explotació del Bar-restaurant, a les instal·lacions
esportives de la Font Martina, al Pg. de les escoles 19-21, Exp. Núm. X2021000952.
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Segon. Disposar la tramitació urgent de l’expedient, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb procediment obert i aplicació de diversos criteris d’adjudicació.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de la gestió
piscina pública i de l’explotació del Bar-restaurant, a les instal·lacions esportives de la
Font Martina, al Pg. de les escoles 19-21, Exp. Núm. X2021000952, mitjançant tramitació
urgent, procediment obert amb determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa
mitjançant varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, que té un cànon
mínim de 150 euros/mensuals més 31,50 euros d’IVA (21%) amb una durada de quatre
anys.
Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquesta contractació.
Cinquè. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte,
procedint a la publicació en el Perfil de contractant de l’anunci de licitació, perquè en el
termini de 13 dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació, es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
Sisè. Designar els membres de la Mesa de contractació que seran els següents:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRESIDENT: Mònica Garcia i Vila, Regidora d’Esports, Obres i serveis, Transport
públic.
PRESIDENT SUPLENT: Merlí Garcia Casacuberta, Regidor Comunicació, Cultura
i joventut, Innovació.
VOCALS:
Vocal titular: Francesc Palau Sabater, secretari de la Corporació
Vocal suplent: Glòria Berbel Santamaria, tècnica de RRHH.
Vocal suplent: Immaculada Coll Amargant, Administrativa d’urbanisme.
Vocal titular: Sara Galbany Arrabal, interventora.
Vocal suplent: Enric Sánchez Abanades, Tresorer.
Vocal titular: Antonio Puerta Martínez, enginyer tècnic municipal
Vocal titular: Eduard Rusiñol Vega, arquitecte municipal
SECRETÀRIA DE LA MESA: M. Dolors Sabé i Corney.
SECRETÀRIA DE LA MESA SUPLENT: Annabel Ortigosa Guillen.
Setè. Convocar la Mesa de contractació i d’obertura dels sobres pel dia i hora següent :
Sobre A i B: dia
Sobre C:
dia

7 de juny de 2022
9 de juny de 2022

hora 10:00
hora 10:00
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Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

