ELIZABETH BENITEZ VILAJUANA, secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà,
CERTIFICO, que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2021, per
unanimitat dels seus membres, ha adoptat l’acord el contingut del qual es transcriu literalment a
continuació:
ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR L’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE RELATIU A LA PRESTACIÓ EN
RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL, NETEJA, CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
ANTECEDENTS:
Per part de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es posa de
manifest la necessitat de celebrar un contracte consistent en la prestació del servei de bar de la
piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina
municipal de Guardiola de Berguedà, atès que l’anterior contracte ha vençut i hi ha la voluntat
de seguir prestant aquest servei a la ciutadania durant els mesos d’estiu, per la qual cosa
queda justificada la necessitat i idoneïtat del contracte, atesa la impossibilitat d’atendre l’objecte
del contracte amb mitjans propis d’aquesta Corporació per manca d’aquests o ser insuficients.

Característiques del contracte:
PRESTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL, NETEJA, CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Procediment: OBERT
Classificació
55410000
d’hostaleria)

Tipus de contracte:
CONCESSIÓ SERVEI PÚBLIC

Tramitació: ORDINÀRIA

CPV:
Accepta renovació: Revisió de preus /
(Serveis
No
fórmula: No

Accepta variants: No

Cànon anual: 200,00 €

Impostos: 42,00 €

Total: 242,00 €

Valor estimat del contracte:
400,00 €

Impostos: 84 €

Total: 484,00 €

Data d'inici execució: juny
2021

Data fi execució:
Setembre 2021

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Si

CODI POSTAL 08694

CODI POBLACIÓ 08099

Durada execució: 1
temporada estiu

N.I.F. P-0809800-F

Durada màxima (inclosa
pròrroga): 2 temporades estiu
Garantia complementària: No

TEL 93.822.70.59

FAX 93.822.70.24
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Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 18 de març, l’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, va aprovar l’inici de l’expedient administratiu per dur a terme el contracte per la
concessió de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control
d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de
Berguedà.

A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert ordinari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona 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, l’adjudicació correspon a l’Alcalde, el qual ha delegat la competència a la Junta de Govern
Local, mitjançant Decret de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del contracte per
la concessió de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control
d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de
Berguedà.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte
per la concessió de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja,
control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de
Berguedà, mitjançant procediment obert.

Es concedirà un termini de 26 dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de
proposicions.
QUART.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació.
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 als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
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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.

-

Presidència:
L’alcalde de la corporació o persona en qui delegui.

-

Vocalies:
La secretària-interventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
Actuarà com a secretària, la secretària-interventora de la corporació.
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I perquè així consti, signo la present per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde a Guardiola de
Berguedà, a 29 d’abril de 2021

