RAQUEL COSTA IGLESIAS, Secretària-interventora de l´Ajuntament de Ribes de
Freser (Girona)
CERTIFICO: Que l´Alcalde-President de l´Ajuntament de Ribes de Freser, en data 17
de juny de 2015, ha dictat el Decret d´Alcaldia que es transcriu literalment a
continuació:
“ DECRET D´ALCALDIA

Vist el Decret d´Alcaldia de data 5 de juny de 2015, mitjançant el qual s´adjudicà el
contracte del servei de socorrisme per a la piscina municipal per la temporada d´estiu
2015 a l´empresa OXINEU, SL, de conformitat amb l´oferta presentada.
Vista la renúncia presentada en data de registre d´entrada 15 de juny de 2015, per
part de l´empresa OXINEU, SL, a la contractació del servei de socorrisme per a la
piscina municipal per la temporada d´estiu 2015.
Vist que la segona millor oferta presentada per l´esmentat servei és la de l´empresa
Pirineu Actiu, SCP.
Atès les competències que m´han estat atorgades en virtut del que estableix l´article
21.1.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR l´oferta presentada per l´empresa PIRINEU ACTIU, SCP i que
consta a l´expedient i ADJUDICAR el contracte del servei de socorrisme per a la
piscina municipal per la temporada d´estiu 2015 a l´esmentada empresa, per un import
de 4.585,12 euros (IVA no inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària número
340.22799 del pressupost vigent i, de conformitat amb les següents condicions:
-

-

Període: del 20 de juny al 30 d´agost de 2015.
Horari: de 11:00 a 19:00 hores
Obligació d´adscriure a la prestació del servei el personal amb número suficient
per a la seva correcta prestació amb la titulació de tècnic superior en salvament
aquàtic expedit per la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme i/o títol
de salvament aquàtic expedit per la Creu Roja.
Assegurança de responsabilitat civil amb un capital assegurat per danys a
terceres persones per import de 300.000 euros per sinistre.

SEGON.- COMUNICAR la present resolució a les parts interessades a fi i efectes
oportuns, comunicant-los que contra la present resolució que posa fi a la via
administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició en el termini d´un
mes a comptar des de l´endemà de la recepció de la present notificació, davant
l´alcalde de l´Ajuntament de Ribes de Freser o, recurs de contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l´endemà de la recepció de la present notificació. Tot això sense
perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.

Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Marc Prat Arrey

Raquel Costa Iglesias

Ribes de Freser, 17 de juny de 2015.“
I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat d´ordre amb
el vistiplau de l´alcalde.
Ribes de Freser, 17 de juny de 2015.
Vist-i-plau
L´alcalde

Marc Prat Arrey

