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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montbrió del Camp, en la seva 
sessió de data 16 de juny de 2016, va adoptar l’acord que literalment es 
transcriu: 
 
ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
La Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 12 de maig de 2016, va aprovar 
les condicions que havien de regir l’adjudicació del contracte de servei de piscina 
municipal, estiu 2016, i va convocar la corresponent licitació.  
 
L’ajuntament ha rebut, en temps i forma, les ofertes, que es relacionen a continuació: 
 
NUM. REGISTRE 
ENTRADA 

DATA  LICITADOR/A  

1126 31/05/2016 Ariadna Roigé Galceran  
1197 08/06/2016 Josefina Piqué Rovira 

 
Examinades les propostes, resulta la següent VALORACIÓ: 
 
LICITADOR/A EXPERIÈNCIA 

LABORAL 
ATUR ESTUDIS SERVEIS PUNTUACIÓ 

TOTAL 
Sra. Ariadna 
Roigé 
Galceran   

1 1 0 67 69 

Sra. Josefina 
Piqué Rovira  

25 1 0 65 91 

 
Atès l’exposat, la Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres, ACORDA: 
 
PRIMER: Dur a terme la contractació del servei de piscina municipal amb el 
contractista Sra. JOSEFINA PIQUÉ ROVIRA, sense contraprestació econòmica per 
part de l’Ajuntament. 
 
SEGON: La Sra. JOSEFINA PIQUÉ ROVIAR aportarà a l’Ajuntament en concepte de 
despeses de manteniment la quantitat de 200,00 € mensuals com a cànon o 
contraprestació econòmica d’aquest contracte. 
 
TERCER: NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient en el termini de deu 
dies a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a 
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
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Es el que es fa públic per a general coneixement.  
 
Montbrió del Camp, 17 de juny de 2016 
 
La secretària interventora 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Luisa Muley Sales.  
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