És necessari de dotar de servei de bar als usuaris de les instal·lacions de la piscina municipal,
temporada 2018.
Per part de la secretaria intervenció municipal s’han incorporat les bases reguladores d’aquest
procediment d’atorgament de llicència, tenint en compte els principis d'objectivitat, publicitat i
concurrència. Igualment per part de la secretaria intervenció municipal s’ha emès informe jurídic
sobre la normativa aplicable i sobre el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET:
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
- Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre
(RPEL).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'hisendes locals (TRLRHL).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. L’òrgan competent per atorgar la present llicència al sol·licitant que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa, en els termes del que estableixen les bases que la regulen,
és l’alcaldia.
A la vista dels antecents obrants a l’expedient i examinada la documentació que l'acompanya,
vist l'informe de Secretaria-Intervenció, 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,
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L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, és propietari del recinte situat a la plaça de la piscina,
s/n, on es troben les instal·lacions de la piscina municipal i instal·lació annexa, que inclou
vestidors, lavabos, bar, terrassa i zona de platja, consta inscrit en l'inventari de béns de la
Corporació com a bé de domini públic, per la qual cosa la destinació pròpia del mateix és la
seva utilització per a l'ús general. Tanmateix, es pot limitar aquest ús mitjançant l'atorgament de
la corresponent llicència d’utilització privativa del domini públic. En aquest cas, l'ús privatiu no
pot comportar la transformació o la modificació del domini públic, cosa que comporta que
l'ocupació s'ha d’efectuar únicament amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, i en
qualsevol cas per un termini màxim de durada, incloses les pròrrogues, de 4 anys.
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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 05/2018

DECRETO:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent i
utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu,
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, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.
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DECRET

QUART. Obrir la fase de licitació pública, fixant que el termini per presentar proposicions serà
de 13 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci en el en el perfil del
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.

