AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA

DECRET D’ALCALDIA NÚM 47/18
Vist que amb data 26 d’abril de 2018

per part de l’alcaldia es va assenyalar i va informar la

necessitat de realitzar la contractació de la concessió del servei consistent a la concessió
administrativa per la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per la temporada 2018
que inclou el servei de bar tant en horari de funcionament de les piscines com fora d’aquest horari
i el servei de venda d’entrades i abonaments als usuaris de les piscines.

Vist que donada la característica de la concessió del servei que es pretén en aquest Ajuntament,
es considera com a procediment més adequat el procediment obert simplificat, diversos criteris
d’adjudicació i tramitació urgent
Vist que amb data 26 d’abril de 2018 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que amb data 26 d’abril de 2018 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que amb data 26 d’abril de 2018 per Resolució d'Alcaldia núm. 45/18 es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Vist que amb data d’avui s’ha redactat i s’ha incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, que han de regir l'adjudicació del contracte.
Vist que amb data d’avui s’ha realitzat per l'Interventor la retenció de crèdit oportuna i s’ha emès
Informe de fiscalització de l'expedient amb les conclusions següents: Procedeix la tramitació de
l’expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la normativa administrativa local i contractual vigent;

RESOLC

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat , amb
diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent , per a la concessió del servei consistent a la
concessió administrativa per la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per la
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temporada 2018 que inclou el servei de bar tant en horari de funcionament de les piscines com
fora d’aquest horari i el servei de venda d’entrades i abonaments als usuaris de les piscines.
SEGON. Sol·licitar al Secretari Interventor que certifiqui l’existència de crèdit.

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte de
concessió del servei de per la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per la
temporada 2018 que consta en l’expedient.

QUART. Publicar en aquesta Resolució al perfil del contractant juntament amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de conformitat amb la Llei 09/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar la composició de la Mesa de contractació

al perfil del contractant i la seu

electrònica de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi
de celebrar-se per a la qualificació de la documentació segons la LCSP .

Castelló de Farfanya, 3 de maig de 2018.
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