
 

PROPOSTA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PISCINA MUNICIPAL I 

ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT I LA ZONA 

D’ESBARJO 

 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 15 d’abril de 2016 va aprovar 

l’expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de piscina municipal i 

adequació i explotació del bar restaurant i zona d’esbarjo, en la modalitat de concessió 

aprovant a l’efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques que hauran de regir-lo. 

 

Vist que en data 19 d’abril de 2016 es va publicar anunci de licitació per termini de 

quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, perquè els interessats presentin les seves 

proposicions. 

 

Vist que l’Alcaldia Presidència en data 11 de maig de 2016 va obrir un termini 

complementari de presentació d’ofertes fins el divendres 13 de maig a les 14:00h. 

 

Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 

 

Vist que en data 17 de maig de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta 

va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Consulting Thoyo Services & 

Management S.L.  per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 

Vist que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més 

avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com 

d’haver constituït la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Vist que amb data  24 de maig de 2016, el licitador Consulting Thoyo Services & 

Management S.L. va presentar els documents justificatius exigits i amb data 26 de maig 

de 2016 va efectuar transferència bancària per valor de 444,25 € en concepte  garantia 

definitiva, havent dipositat prèviament amb data 12 de maig de 2016 una transferència 

per valor de 666,16 €, essent per tant el total dipositat en concepte de garantia l’import 

de 1.110,41 €. 

 

Per tot l’ exposat anteriorment, l’ Alcaldia Presidència proposa al Ple de la 

Corporació l’ adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Adjudicar a l'empresa Consulting Thoyo Services & Management 

S.L., el contracte de la gestió del servei públic de piscina municipal i adequació i 

explotació del bar restaurant i zona d’esbarjo, en la modalitat de concessió, per 

procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d'adjudicació. 
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SEGON. Notificar a Consulting Thoyo Services & Management S.L., 

adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte. 

 

TERCER. Publicar la formalització del contracte de la gestió del servei públic 

de piscina municipal i adequació i explotació del bar restaurant i zona d’esbarjo, en la 

modalitat de concessió, en el Perfil de contractant. 

 

QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 

del Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Maria Cortada Soler 

Alcaldessa Presidenta de la Corporació 

 

Palau-saverdera, 26 de maig de 2016 

 


