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Número de Referència: DX634V2MRM4C

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEIXAR SENSE
EFECTES EL CONTRACTE DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN EL
MONITORATGE, PERSONAL DE RECEPCIÓ I COBRAMENT DE TIQUETS
PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT, CAMPI QUI JUGUI
2020/2021
Antecedents
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 de juliol de 2020, va aprovar
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el monitoratge, personal
de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut,
Campi qui Jugui 2020/2021, d’un pressupost màxim de 63.430,18 euros, IVA
inclòs.
II. L’anunci d’aquesta contractació es va publicar en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa el dia 16 de juliol de 2020. El termini de presentació
d’ofertes mitjançant la plataforma Vortal acabava el dia 31 de juliol de 2020.
Durant el període de presentació d’ofertes es van rebre dues proposicions:
a) Proposició número 1, presentada per l’entitat La Xarranca, Fundació
Socioeducativa Privada (G64708779).
b) Proposició número 2, presentada per l’entitat Consell Esportiu del Bages
(G08893307).
III. La coordinadora del Programa de Joventut i el cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social ha emès un informe, en el qual proposen deixar sense efectes
la tramitació d’aquest expedient de contractació ja que, tenint en compte el pla
sectorial sobre el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius
en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats
extraescolars, es determina que s’ha de contemplar una superfície suficient que
permeti una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant. Aquest fet
implica una disminució molt gran de l’aforament i, per tant, del taquillatge
recaptat en venda d’entrades, fet que impossibilita realitzar l’activitat amb la
mateixa inversió econòmica prevista per l’Ajuntament.
IV. El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un
informe jurídic el dia 3 de novembre de 2020.
Consideracions jurídiques
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1. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte. Segons l’article 152 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant),
només pot adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per
raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. Així mateix, no es
pot promoure una nova licitació mentre subsisteixin les raons al·legades per
fonamentar la decisió.
En la contractació del servei que consisteix en el monitoratge, personal de
recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, Campi
qui Jugui 2020/2021, aquestes raons venen motivades per motius de prudència
sanitària, a la vista de la greu situació actual provocada pel COVID-19.
2. Òrgan competent. L’òrgan competent per adoptar la decisió de no celebrar el
contracte és, com a òrgan de contractació, l’alcalde president. No obstant això,
per resolució número 5.474, del dia 27 de juny de 2020, publicada al BOP del
dia 6 de juliol de 2020, s’ha delegat aquesta competència en la Junta de
Govern Local.
Per tot això, com a regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER. Deixar sense efectes i no continuar amb la tramitació del contracte
del servei que consisteix en el monitoratge, personal de recepció i cobrament
de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, Campi qui Jugui 2020/2021,
que va aprovar la Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de juliol de 2020.
SEGON. Notificar el present acord a les dues entitats licitadores.
TERCER. Publicar la decisió adoptada en el punt primer en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Manresa i a la plataforma Vortal.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que consideri més
adient.
La regidora delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Rosa M. Ortega Juncosa
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