Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça

José Antonio Troguet Ballarin, alcalde president de l’Ajuntament del Pont de Suert.
D ECRET
Expedient 086 2021 - POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O
ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL
Des de fa alguns anys l’Ajuntament del Pont de Suert ha vingut promovent i facilitant, cedint els
locals, fent-se càrrec dels subministraments, manteniment, neteja i alguns materials com fotocòpies
i algunes activitats complementàries de gestió i difusió per tal d’afavorir que al municipi es pugui
mantenir una oferta d’ensenyament de l’idioma anglès a la ciutadania.
Es tractava de cedir dits locals més unes mínimes prestacions de suport a favor d’una empresa
privada que assolia la responsabilitat, al seu càrrec, de prestar el servei i explotar-lo al seu risc. A
canvi de les facilitats de gestió i visibilitat municipals, l’empresa proveïdora, es feia càrrec de
prestar els serveis amb un cost reduït respecte al de mercat.

Cal dir però que s’hauran de tenir en compte les següents dues consideracions:
- Ni actualment ni en el passat, l’Ajuntament del Pont de Suert no ha estat titular de cap centre
d’ensenyament registrat sent l’adjudicatari que havia de fer-se càrrec de desenvolupar aquest
servei, tant en la vesant de gestió, legalització i explotació limitant-se l’Ajuntament a facilitar el
local i el seu manteniment inclosos serveis i subministraments i algunes prestacions de gestió i difusió
a canvi del pagament d’un cànon o arrendament consistent en un import per cada matriculat.
- En tractar-se d’una activitat lucrativa desenvolupada en un local municipal, tot i tenir, el fet de la
existència d’aquesta oferta un interès públic municipal, l’Ajuntament ha de promoure aquesta
cessió o arrendament, de forma oberta facilitant públicament que es poguessin presentar, de
forma oberta, els eventuals proponents que ho volguessin fer i, cas d’existir més d’una proposicions,
adjudicar-la al millor proponent. És per això que es promourà la corresponent convocatòria a
través del Perfil del contractant.
Atès l’anterior, porta per objecte aquesta resolució promoure la licitació de la cessió dels locals i
altres activitats de suport pel funcionament, durant el curs 2021 2022 i, en el seu cas possibles
pròrrogues fins esgotar la durada màxima total de 5 anys, incloent la del període inicial en els
termes que s’hi estableixen, a la resolució i als documents contractuals que s’aproven mitjançant la
mateixa, per la qual cosa,
HE RESOLT:
Primer.- 1.1.- Constatar que l’adjudicatari del servei concedit mitjançant Decret de l’Alcaldia
número 120 de 2017 de data 10 d’octubre de 2017 va confirmar la seva intenció de no prosseguir
amb la prestació de l’activitat d’ensenyament de llengua anglesa en el futur.
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Recentment, el professional adjudicatari, ha manifestat a l’Ajuntament del Pont de Suert la seva
intenció de no prosseguir amb el contracte fet que obliga la corporació a adoptar mesures per tal
de, garantint els principis de publicitat i concurrència, d’intentar garantir que es mantingui una
oferta de serveis en similars condicions a les que es van poder gaudir en cursos precedents.

DECRET

La darrera adjudicació es va produir mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 120 de 2017 de
data 10 d’octubre de 2017 tenint la mateixa una durada de quatre anys prorrogables per dos més,
és a dir, fins el 10 d’octubre de 2021 amb possibilitats d’estendre en pròrroga el contracte fins el 10
d’octubre de 2023.

Número: 2021-0122 Data: 14/09/2021

En tractar-se d’una activitat lucrativa, la cessió de l’espai públic venia gravat mitjançant un cànon
establert en l’equivalent a 39 Euros per curs i alumnes respecte als alumnes no empadronats i de 29
Euros per curs i alumnes respecte als alumnes empadronats al municipi del Pont de Suert.

1.2.- Constatar que, arribat el mes de setembre, moltes persones han expressat el seu desig de que
l’Ajuntament prossegueixi organitzant o, si més no, promovent i recolzant que es doni continuïtat a
l’oferta d’ensenyament de llengua anglesa, en condicions similars al municipi del Pont de Suert.
1.3.- Disposar, en les condicions contingudes en aquesta resolució, destinar la cessió dels espais
necessaris pel desenvolupament de les activitats d’ensenyament d’idioma anglès i/o, cas de
demanda, altres, durant el curs 2021 2022 i, en el seu cas, possibles pròrrogues fins esgotar la
durada màxima total de 5 anys, incloent la del període inicial, en règim d’arrendament o concessió
i iniciar i desenvolupar el procés de licitació de dit arrendament/concessió.

Número: 2021-0122 Data: 14/09/2021

DILIGÈNCIA. - Es fa constar i es certifica que la
precedent Resolució és un Decret de l’Alcaldia de
l’Ajuntament del Pont de Suert el qual, signat
digitalment i incorporat al Llibre de Decrets de la
corporació amb el número indicat al marge, és
vigent i executiu en la data d’aquesta diligència
que és la mateixa del propi Decret. Signat. Secretari
interventor, Jaume-Lluís Colom Gorgues.
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Signat: José Antonio Troguet Ballarin
acalde president.

DECRET

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió esmentada. A tal efecte, aprovar els
plecs de clàusules administratives i resta de documentació contractual i convocar la licitació
habilitant un termini per a la presentació de proposicions el qual s’iniciarà el dia 14 de setembre de
2021 i finalitzarà el dia 29 de setembre 2021 a les 15 hores. En document ANNEX 1 s’insereix el plec
de clàusules administratives. En document Annex 1.A s’insereix, dins del plec de clàusules els espais
a cedir i les prestacions ofertes per a la cessió. En document Annex 1.B s’insereix, dins del plec, les
obligacions específiques del concessionari incloent cànon, règim de preus i condicions mínimes de
prestació. En document Annex 1.C s’insereixen, dins del plec, els criteris puntuables en la licitació.
En document Annex 1.D s’insereix, dins del plec, els models de documentació a presentar.

