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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA  
DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 23 DE JUNY DE 2016  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP

A Ulldecona, el dia vint-i-tres de juny de dos mil setze.

Essent  les  deu  hores  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels  membres  que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,  Núria Ventura i  Brusca,
assistida  per  la  secretària  accidental  de  la  corporació,  amb  l'objectiu  de  celebrar  la  sessió
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Adjudicació  del  contracte  administratiu  del  servei  de  socorrisme  a  la  Piscina  municipal

d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2016.

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE SOCORRISME A LA PISCINA  
MUNICIPAL D'ULLDECONA, PER A LA TEMPORADA D'ESTIU 2016.  

Per acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril  de 2016 es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, alhora que es va acordar simultàniament la licitació per a la contractació
per procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració i per tramitació ordinària del servei de
socorrisme a la Piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2016.

En data 2 de maig de 2016 va tenir lloc la darrera publicació de l'anunci de licitació per termini de vint-
i-sis dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 83, així com en el Perfil de
contractant de l'Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.
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Durant la licitació s'han presentat 4 proposicions, tal com consta en l'expedient.

En data 1 de juny de 2016 es va constituir la Mesa de Contractació i aquesta va procedir a l'obertura
dels sobres 1, que contenen la documentació administrativa, havent-se observat deficiències en la
informació  presentada  en  un  licitador.  La  mesa  de  contractació  va  acordar  requerir  a  l'empresa
perquè  en  un  termini  no  superior  a  3  dies  hàbils,  d'acord  amb  el  que  estableix  la  base  13.2,
subsanessin els defectes de la documentació administrativa.

En data 6 de juny de 2016 la mesa de contractació es va reunir  per  a valorar  la  documentació
presentada pel licitador, establint-se la relació de licitadors admesos.

En data 8 de juny de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a l'obertura dels sobres
2, que contenen la documentació relativa als criteris avaluables depenent d'un judici de valor, i va
acordar nomenar a Ivan Romeu Martínez com a tècnic responsable d’emetre un informe sobre la
valoració.

El tècnic responsable va emetre el seu informe en data 10 de juny de 2016.

En data 13 de juny de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per valorar la justificació de l'informe
emès pel tècnic responsable, i va establir la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les
ofertes presentades.

En data 13 de juny de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a l'obertura dels sobres
3, que contenen la proposició econòmica, i  va establir la relació classificada i valorada, per ordre
decreixent, de les ofertes presentades, proposant a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte
a la mercantil LLEUREGEST SERVEIS ESPORTIUS, S.L.

Per Junta de Govern Local  de 17 de juny de 2016 es va  procedir  a classificar  les proposicions
presentades, declarant-se com oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per la mercantil
Lleuregest  Serveis Esportius, S.L. i  requerint a aquesta la presentació, en el  termini  de deu dies
hàbils,  de  la  documentació  justificativa  de  trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seves
obligacions tributàries i  amb la Seguretat Social,  de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva
procedent. 

Vist que la mercantil requerida ha presentat la documentació corresponent amb data 21 de juny de
2016 i, per tant, dintre del termini atorgat.

De conformitat amb el que estableix l’article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Adjudicar a la mercantil  LLEUREGEST SERVEIS ESPORTIUS, S.L. el contracte administratiu del
servei de socorrisme a la Piscina municipal d'Ulldecona, per a la temporada d'estiu 2016, per un
import de 5.134,50 €, més 1.078,25 € d'IVA, resultant un import total de 6.212,75 € (IVA inclòs), de
conformitat  amb  les  característiques  que  figuren  al  projecte,  al  plec  de  clàusules  i  a  l'oferta
presentada per l'adjudicatari.

II. Notificar la present resolució a l'adjudicatari i citar-lo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc
a la Secretaria de la Corporació, el dia 23 de juny de 2016, a les 12.00 hores, i facultar l'Alcaldessa

Pàg. 2/3



Acta Junta Govern Local
any 2016

per signar el contracte de formalització d'aquesta adjudicació.

III. Notificar la present resolució a la resta de licitadors que no han resultat adjudicataris.

IV.  Publicar la present Resolució en el Perfil  de contractant de l'Ajuntament d'Ulldecona, i  un cop
formalitzat el contracte publicar-ho també en el Perfil de contractant i en el BOPT.

V.  Comunicar  les  dades  bàsiques  del  contracte  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic,  de
conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les deu hores i deu minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la qual,
com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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