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«1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els
contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes
administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals
pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el

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

2.1. Vist que l’òrgan competent per la contractació és l’Alcalde en virtut d’allò disposa als
apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, el qual disposa:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

2. FONAMENTS DE DRET

Codi Segur de Validació

1.1. Atès que el 10 de maig de 2021 per resolució d’alcaldia es va aprovar iniciar l’expedient
de contractació per la gestió del bar de les piscines municipals de la Fuliola, el control
d’accés al recinte i manteniment de les instal·lacions de les piscines, temporada 2021.
1.2. Atès que amb data 18 de maig de 2021 per resolució d’alcaldia s’aprova el plec de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir la
contractació de la gestió del bar de les piscines municipals, el control d’accés al recinte i
manteniment de les instal·lacions de les piscines, temporada 2021.
1.3. Atès que amb data 09 de juny de 2021 es constitueix la mesa de contractació per les
obertures dels sobres objectes de la licitació.
1.4. Atès que amb data 17 de juny es reuneix novament la mesa de contractació per la
valoració de les esmenes requerides posteriors a la primera acta i s’emet proposta
d’adjudicació a favor de Montserrat Vidal Fontanet per presentació d’oferta més
ventatjosa.
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1. ANTECEDENTS

Url de validació

Expedient 2021/268 (1395 0001 2021) – Concessió de servei per la gestió del bar de les
piscines municipals de la Fuliola, el control d’accés al recinte i el manteniment de les
instal·lacions de les piscines, temporada d’estiu 2021.

Metadades
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3.3. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies i Publicar
anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a
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3.2. Requerir a Montserrat Vidal i Fontanet licitador que ha presentat la millor oferta, perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, present la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es
refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, si no s'hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador com
d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sense perjudici d'allò que
s'ha fixat en el segon paràgraf de l'apartat 3 del citat article; de disposar efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

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

3.1. Adjudicar la contractació de la gestió del bar de les piscines municipals de la Fuliola, el
control d’accés al recinte i manteniment de les instal·lacions de les piscines, estiu 2021 a
Montserrat Vidal i Fontanet per haver presentat la oferta més ventatjosa, en les condicions
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Per tot l’esmentat, RESOLC:

Codi Segur de Validació

3. RESOLUCIÓ

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/292 - Data Resolució: 22/06/2021

2.2. Tenint en compte que per tal d’obrir les piscines la propera temporada d’estiu 2021 és
necessari contractar la gestió del servei de forma externa ja que l’Ajuntament no compta amb
recursos propis de personal suficients per dur a terme el servei.

Url de validació

2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no
corresponguin a l’alcalde o president de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així
mateix, correspon al Ple aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es
refereix l’article 121 d’aquesta Llei.»

Metadades

percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

En dono fe,
La secretària-interventora
Mireia Olcina Puigdevall

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

L’alcalde
Jaume Ferrer Carrera

Codi Segur de Validació

La Fuliola a la data de la signatura electrònica.
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3.3. Donar compte d’aquests resolució al Ple en la propera sessió ordinària que celebri.

Url de validació

3.4. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Metadades

quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

