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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ I DE FORMALITZACIÓ  

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS 
  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2013 , s’adjudicà el 
contracte de serveis de monitoratge de les activitats esportives de l'escola municipal de 
futbol-sala , gimnàstica 3ª edat i socorrisme piscines municipals, i es publica la seva 
formalització als efectes de l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

1. Entitat adjudicadora: 

        a) Organisme: Ajuntament dels Poblets. 

        b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 

        c) Número d’expedient: 354/2013 

        d) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es // www.gva.es 

  

2. Objecte del contracte: 

        a) Tipus. Procediment obert 

      b) Descripció: serveis de monitoratge de les activitats esportives de l'escola 
municipal de futbol-sala , gimnàstica per a la tercera edat i socorrisme en les piscines 
municipals 

        c) Lot : No 

        d) CPV : 92600000-7 

        e) Acord marc: No. 

        f) Sistema dinàmic d’adquisicions : No. 

        g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitación: perfil de contractant i Butlletí 
Oficial de la Província. 

        h) Data de publicació de l’anunci de licitación: 24 d’abril de 2013 

  

3. Tramitació i procediment: 

        a) Tramitació.ORDINÀRIA 

        b) Procediment.Contracte de Serveis per procediment obert dels serveis de 
monitoratge monitoratge de les activitats esportives de l'escola municipal de futbol-sala, 
gimnàstica per a la tercera edat i socorrisme en les piscines municipals 

 

4. Valor estimat d’adjudicació del contracte: 23.600,00 €/any. 
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5. Preu d’adjudicació del contracte 28.556,00 €/any. 

  

6. Formalització del contracte: 

        a) Data d’adjudicació: acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 
2013 

        b) Data de formalització del contracte: 2 de juliol de 2013 

        c) Contractista: SERVICIOS DEPORTIVOS S.C. A, amb CIF nº J-03951951 . 

        d) Advantatges de l’oferta adjudicatària. 

- Titulacions : Els serveis seran prestats per dos llicenciats en Educació 
Física, un monitor superior de natació i quatre socorristes. Els dos 
llicenciats a més a més tenen el títol de socorrista i serviran de 
recolzament per als socorristes de la piscina i els socorristes també són 
monitors de natació. Es compromet a que, sempre que la qualitat del 
servei no quede afectada, seleccionar prioritàriament a personal 
emnpadronat o resident en Els Poblets. 

- Ofereix la quantitat de 1.700,00 € per a l’adquisició de qualsevol tipus de 
material que l’Ajuntament considere escaient adquirir per al servei. 

- L’adjudicatària aportarà 126,4 hores anuals d’activitats sense cost per a 
l’Ajuntament amb les activitats multiesport, gimnàstica per a la 3ª edat i 
Aquagym en la piscina d’estiu amb un valor de 2.054,00 €, amb el detall 
contingut en l’oferta. 

  

Els Poblets,  3 de juliol de 2013. 

 L’Alcalde, 

Jaime Ivars Mut 


