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ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
28-3-2019
Ignacio Río Santos, Secretari d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu
exercici de la funció de fe pública de l’article 3.2.f) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,

Aprovar l’expedient de contractació de serveis a la piscina municipal
de Constantí. Expedient 3531/2018

Fets
Per provisió de l’Alcalde de data 22/11/18 es va aprovar la necessitat de comptar
amb empreses o professionals que s'encarreguin d'executar certs serveis esportius
municipals, i per provisió de 05/03/19 es va aprovar iniciar expedient i tramitar de
manera separada els serveis a la piscina municipal amb la posada en marxa i el
manteniment dels vasos de les piscines i la gestió de l’equipament, obert únicament
durant la temporada d’estiu.
El contracte és necessari d’acord amb l’informe dels responsables municipals perquè
els serveis suposen una càrrega de feina que ni el personal de l’àrea d’esports ni el
de serveis tècnics poden assumir perquè no compten amb recursos personals
suficients i corresponen a un perfil d’especialització que demana la participació d’una
empresa o professionals especialitzats.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per l’àrea de secretaria els quals han de regir la
present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2019-34202-227990 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
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CERTIFICADO

Oscar Sanchez Ibarra (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 28/03/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 de març
de 2019, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez, Maceira (PSC),
Díaz (UpC) i Carrión (PP), entre uns altres es va adoptar l'Acord del
tenor literal següent:

Número : 2019-0316 Data : 28/03/2019

CERTIFICO

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Tercer.-Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació
en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en el termini de 8 dies naturals
a partir de l’endemà de la seva publicació es presentin les proposicions.
Quart.-Autoritzar la despesa anual per import de 38.841€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:



Pressupost lot 1: Serveis de reparació
i manteniment d’instal·lacions
esportives: 13.700€ i IVA per 2.877€ en total 16.577€.
Pressupost lot 2: Serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques
a la piscina municipal: 18.400€ i IVA per 3.864€ en total 22.264€.

Tots dos lots amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-34202-227990 del
pressupost vigent.
Cinquè.-Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde, suplent Vicenç Maceira Barbosa, regidor
de serveis i obres municipals.
Vocal: Ignacio Rio Santos, secretari municipal, suplent Ester Llorens.
Vocal: Baldomero Rovira Lopez, interventor municipal, suplent Montse Franquès
Torrents.
Vocal: Ventura Gallart Segalà, funcionària de carrera, suplent Montse Franquès Gil.
Secretari/ària: Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, funcionari de carrera, Elena
Bonache

Número : 2019-0316 Data : 28/03/2019

Segon.-Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.
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Primer.-Aprovar l’expedient de contractació de serveis a la piscina municipal de
Constantí, dividit en el lot 1 de serveis de posada en marxa i manteniment dels vasos
de la piscina, i el lot 2 de serveis relacionats amb els esports: serveis de recepció,
neteja, socorrisme i activitats aquàtiques a la piscina municipal mitjançant
procediment obert, tramitació urgent, amb pressupost base anual de licitació del lot
1 de 13.700€, IVA exclòs, i el lot 2 de 18.400€, i una durada de cada lot del contracte
d’un any amb possibilitat de pròrroga anual fins a tres anys més.

CERTIFICADO

Part dispositiva

Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, s'expedeix la present.

CERTIFICADO

Aquest acord fou adoptat pels membres de la Comissió de Govern. Hi
van votar a favor els Regidors Srs. Sánchez, Maceira i Carrión; hi va
votar en contra el Regidor Sr. Díaz.

Número : 2019-0316 Data : 28/03/2019

Vuitè.- Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs
especial en matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona de conformitat amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

