
 

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 07/2018   ACORDANT L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER 
LA    CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  L’EXPLOTACIÓ  DEL  BAR  DE  LA  PISCINA 
MUNICIPAL  I  SERVEIS  EN  QUANT  A  LA  NETEJA,  CONTROL  D’ENTRADES,  I 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA 
DE BERGUEDÀ 

ANTECEDENTS

I.- Per Decret d’Alcaldia núm. 05/2018 de data 28 de maig de 2018, es va 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, el contracte relatiu a la 
prestació en règim de concessió de la gestió i explotació del bar de a piscina municipal, neteja,  
control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de 
Berguedà, convocant la seva licitació i aprovant el Plec de Clàusules administratives particulars  
que regeixen el contracte.

II.- L’anunci de licitació fou publicat en el perfil del contractant en data 29 de maig de 2018, amb 
el contingut contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic.

III.- El dia 12 de juny de 2018, es va constituir la mesa de contractació, i un cop constituïda, es 
va verificar públicament l’obertura de pliques. En primer lloc la mesa qualificà la documentació 
continguda  al  sobre  1  i  no  havent-se  observat  defectes  o  omissions  esmenables  a  la 
documentació presentada, procedí a l’obertura dels sobres 2 i 3, amb el resultat que consta a  
l’acta.

IV.-  Seguidament  per  part  de la Mesa es procedí  a la valoració de les propostes  amb les  
puntuacions  que  consten  a  l’acta,  proposant-se l’adjudicació  del  contracte  a  la Sra.  JÚLIA 
URBIETA FREIXA I ALTRES.

V.-  Mitjançant  ofici  de  data  12  de  juny  de  2018,  es  procedí  a  efectuar  el  requeriment 
documental que havia presenta una oferta més avantatjosa, de conformitat amb lo establert a 
l’article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

VI.- Dins del termini a l’efecte conferit s’aportà la documentació requerida.

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,
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Primer.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert, tramitació 
urgent  i  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris  d’adjudicació,  sobre  la  base  de  la  millor  relació 
qualitat-preu, el contracte relatiu a la prestació en règim de concessió de la gestió i explotació 
del bar de a piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de 
la piscina municipal de Guardiola de Berguedà, amb subjecció a l’oferta presentada, al Plec de 
clàusules administratives particulars.

Segon.- ADJUDICAR a la Sra. JÚLIA URBIETA FREIXA I ALTRES, el  contracte relatiu a la 
prestació en règim de concessió de la gestió i explotació del bar de a piscina municipal, neteja,  
control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de 
Berguedà, amb subjecció a l’oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars.

Tercer.- INDICAR a l’adjudicatària que en el dia i hora que oportunament li seran comunicats 
haurà de concórrer a la formalització del contracte en document administratiu. 

Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

 

Cinquè.- Notificar el present a acord a l’adjudicatari.

 

Sisè.- Donar comptes del present Decret en el proper Ple que se celebri.
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