Expedient: 2022/218/02.08.03

Maria Jesús Pena Navarra, secretària de l’Ajuntament d’Alcoletge,
CERTIFICO: Que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada extraordinària i urgent
celebrada el dia 18 de maig de 2022, adoptà el següent acord:
“2. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a la concessió per a la
gestió del servei de BAR – RESTAURANT DEL PAVELLÓ PISCINES
MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT, CONTROL D’ACCÉS I NETEJA DEL
PAVELLÓ I PISCINES MUNICIPALS D’ALCOLETGE.
Tenint en compte que a l’expedient tramitat consta provisió d’inici així com la memòria
relativa a la contractació de la concessió del per a la gestió del servei de BAR –
RESTAURANT DEL PAVELLÓ PISCINES MUNICIPALS I DEL
MANTENIMENT, CONTROL D’ACCÉS I NETEJA DEL PAVELLÓ I PISCINES
MUNICIPALS D’ALCOLETGE, a més de l’informe de secretaria i, també, els plecs de
prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives reguladores del mateix,

Josep Maria Gras Charles
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Atès que el contracte que es pretén adjudicar s’ajusta a les característiques següents:
Tipus de contracte: CONTRACTE ADMINISTRATIU
Subtipus del contracte: CONCESSIÓ DE SERVEIS
Objecte del contracte: SERVEI DE BAR – RESTAURANT DEL PAVELLÓ - PISCINES
MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT, CONTROL D’ACCÉS I NETEJA DEL
PAVELLÓ I PISCINES MUNICIPALS D’ALCOLETGE.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: urgent

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No
Codis CPV




CPV: 90911200-8: Servicios de limpieza de edificios.
CPV: 98350000-1: Servicios de instalaciones municipales.
CPV: 55100000-1. Servicios de hostelería.

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 333.240, 00 €

IVA: 31.996, 86 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 365.236, 86 €
Durada de l'execució: 2 ANYS

Durada màxima: 4 ANYS

Vista la legislació aplicable, que s’integra per:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158; així com els
articles 284 a 297 de la LCSP, relatius al contracte de concessió de serveis,
i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei

Maria Jesús Pena Navarra
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Valor estimat del contracte: 778.431,16
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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
(d'ara endavant LCSP).
— Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre
Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (d'ara
endavant Directiva de Contractació).
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
(Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de
8 de maig).

Josep Maria Gras Charles

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió per a la gestió del servei de
BAR – RESTAURANT DEL PAVELLÓ - PISCINES MUNICIPALS I DEL
MANTENIMENT, CONTROL D’ACCÉS I NETEJA DEL PAVELLÓ I PISCINES
MUNICIPALS D’ALCOLETGE, per procediment obert i tramitació urgent, en els
termes previstos als PCAP i PPT, reguladores del contracte.
Segon.- Declarar expressament el caràcter urgent de l’expedient motivat per la
necessitat de què s’iniciï la gestió del mateix, en la mesura que sigui possible, abans
d’iniciar-se l’actual temporada de les piscines municipals, ateses les necessitats i l’interès
públic per garantir una òptima i correcta gestió del servei i la no voluntat de l’actual gestor
de continuar amb la prestació d’aquests serveis. Aquesta declaració tindrà els efectes
determinats a l’empara de l’art. 119 de la LCSP, en relació a la tramitació urgent de
l’expedient.
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte i que consten de forma adjunta a aquest expedient.
Quart.- La despesa vinculada a aquest expedient anirà a càrrec de la partida/es que
s’indiquen o equivalents, dels corresponents exercicis pressupostaris, en funció de les
anualitats previstes per a l’execució del contracte.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
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Vist quant antecedeix i considerant que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació per part del ple de la Corporació, com a
òrgan de contractació competent, de conformitat amb el que es disposa 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, el Sr. Alcalde
formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
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d’estar disponible el mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació.
Setè.- El termini per a la presentació de les ofertes és de TRETZE (13) DIES
NATURALS, des de la data de la publicació de l’anunci de licitació del contracte al
perfil del contractant, d’acord amb l’art. 156 de la LCSP. La presentació es farà en tot
cas en els termes previstos en el PCAP que regulen aquesta licitació.
Vuitè.-- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant, en els termes previstos a la clàusula 26a del PCAP. (...)
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels onze regidors
i regidores que integren la Corporació.”
I, perquè així consti, lliuro el present certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
La secretària. Ma. Jesús Pena Navarra.
Vist i plau. L’alcalde. Josep Ma. Gras Charles.
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Maria Jesús Pena Navarra
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