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Xavier Ferrer i Vendrell, secretari interventor accidental de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, a la sessió ordinària realitzada el dia 10 de març
de 2020, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
3.4.- Contractació
3.3.4.- Aprovació plec de clàusules i inici procediment per a la contractació del Servei de “Casal
d’Estiu 2020” de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.- Exp. E-116.4 0002-2020
Vista la necessitat de procedir a la contractació del servei de “Casal d’Estiu 2020” de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb un pressupost base de licitació del contracte de
59.214,20 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 53.831,09 euros pressupost net, i
5.383,11 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 %.
Atès que aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i es tipifica, d’acord amb l’article 17
de la LCSP, com de serveis.
Atès que, d'acord amb l‘article 22.B) de la LCSP, no es tracta d'un contracte de serveis subjecte
a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat no supera els 214.000,00 euros.
Atès que el procediment obert és un procediment ordinari de licitació per serveis amb el valor
estimat del contracte a partir de 100.000,00 euros i amb una pluralitat de criteris (article 159 de
la LCSP).
Vista la Memòria – informe justificativa de la contractació, de data 10 de març de 2020.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques
(PPT) que regiran la licitació del contracte de serveis.
Vistos els informes del secretari accidental i els informes de fiscalització prèvia limitada i de
compliment de la disposició addicional 3a (incís tercer) de la LCSP, emesos per la intervenció
accidental, la intervenció de Fons, la secretaria accidental i el tècnic d’esports d’aquest
Ajuntament.
Vistes les atribucions conferides per la disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que es tracta d’una atribució delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret
d’alcaldia núm. 244 d’1 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis de
“Casal d’Estiu 2020” de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i plec de
prescripcions tècniques (PPT) que regiran la licitació del contracte de serveis abans esmentat,
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació.
TERCER.- Designar els membres de la Mesa de contractació i publicar la seva composició en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament.
• President/a:
Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
• Vocals:
Tècnic/a d’esports o en qui delegui.
Tècnic/a al servei de la corporació, o en qui delegui.
Tècnic/a al servei de la corporació, o en qui delegui.
Secretari/ària de la corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Interventor/a de la corporació, o funcionari/ària en qui delegui
• Secretari/a de la mesa:
Un/a funcionari/a de l’Ajuntament.
QUART.- Aprovar la corresponent convocatòria de licitació, per procediment obert (diversos
criteris d'adjudicació) del contracte de serveis de “Casal d’Estiu 2020” de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro.
CINQUÈ.- Publicar en el Perfil de contractant de l'Ajuntament el corresponent anunci de licitació
(amb el contingut de l'Annex lll - A - Secció 4 de la LCSP) i la resta de documentació preceptuada
en l’article 63 de la LCSP, perquè durant el termini de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de
la publicació en el Perfil, es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents”.

I, per tal que així consti en l’expedient, lliuro aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldia; cal advertir, de conformitat amb el que indica l’article 206 del ROF, que es fa la reserva
sobre el que en resulti de l’aprovació de l’acta.

l secretari-interventor accidental,

L’alcaldessa,

Xavier Ferrer i Vendrell

Maria Lourdes Fuentes i Faig

Santa Cristina d’Aro, 10 de març de 2020
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