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1403-000013-001597/2021
SERVEI DE MANTENIMENT DE DUTXES I RENTAPEUS DE LES PLATGES DE
SITGES

OSCAR BUXERES SOLER, secretari general de l’Ajuntament de Sitges (Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 8 de març de 2021 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
REGIDORIA D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
12.- APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 1403-000013001597/2021 DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
DUTXES I RENTAPEUS DE LES PLATGES DE SITGES I DECLARACIÓ
D’URGÈNCIA EN LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT.
“Antecedents:
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021 d’aprovació del
pla de contractació anual per al exercici 2021 que, de conformitat amb allò establert a
l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
estableix la necessitat de contractar el servei de manteniment de les dutxes i
rentapeus de les platges de Sitges.
Atès que es tracta d’un contracte administratiu de serveis, regulat per l’article 17 i
següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Cal que s'incoï l'expedient per a la contractació d'aquest servei, d'acord amb l’article
116.1 del de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que, a
més, raons d’interès públic aconsellen que la seva tramitació sigui pel procediment
d’urgència previst i regulat a l’article 119 del mateix text legal, atenent que:
-

D’acord amb allò que es disposa a l’article 115 de la Llei 22/1988 de 28 de juliol
de costes i apartat d) de l’article 225 del Reglament General de Costes, aprovat
per Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, és competència municipal
‘mantenir en condicions de salubritat les platges i els llocs públics de bany’, així
com ‘vigilar el compliment de les normes i instruccions dictades per
l’Administració del Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes’ i

-

Conseqüentment, es un fet objectiu que el present contracte ha d’estar
adjudicat i formalitzat abans de l’inici de la temporada de banys d’enguany a les
platges de Sitges (2021).

Normativa aplicable:
Vist que a la contractació que es proposa li és aplicable la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), així com en el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat per Reial
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Decret 1098/2001, de 12 d’octubre en tot allò que no el contradigui, el Reial Decret
817/2009 de 8 de maig pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007 de 30
d’octubre de Contractes del Sector Públic i el Plec de clàusules administratives
generals de l’Ajuntament de Sitges (PCAG) aplicable als contractes de serveis, de
subministraments, a altres contractes administratius i als privats, aprovat definitivament
pel Ple municipal en data 18 de maig de 2015, i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de data 8 de juny de 2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6885 de data 4 de juny de 2015, també en tot allò que no contradigui el primer i
la resta de normes d’aplicació a la contractació de les Administracions Públiques.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1041/20 de modificació del Decret d’Alcaldia núm.
765/2020 que modifica els anteriors amb núm. 656/2019, 782/2019, 1438/2019 i
759/2020 relatius a la delegació d’atribucions en favor de la Junta de Govern Local, a
la creació de regidories i delegacions d’atribucions en favor dels seus titulars, i el
Decret d’Alcaldia 766/20, d’1 de juliol de 2020, de modificació dels Decrets 531/2019 i
760/2020 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i Tinents
d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sitges, i d’establiment de la periodicitat de les seves
sessions.
Vistes les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents acords:
PRIMER.- INCOAR el procediment de contractació del servei el servei de manteniment
de les dutxes i rentapeus de les platges de Sitges, al qual s’ha d’incorporar:
1. Memòria justificativa del contracte, segons model establert elaborat pels serveis
tècnics del departament competent per raó de la matèria.
2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir el contracte en
qüestió elaborat pels serveis tècnics del departament competent per raó de la
matèria.
3. Operació comptable emesa pel departament competent per raó de la matèria.
SEGON.- DECLARAR L’URGÈNCIA en la tramitació del procediment en base a la
motivació que es fa constar a l’apartat d’antecedents del present acord, i amb els
efectes establerts a l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
TERCER.- DONAR un termini de 5 dies des de la comunicació del present acord al
Departament de Platges, com a departament gestor del contracte, per la incorporació a
l’expedient de la documentació indicada, enumerada en el punt primer.
QUART.- PUBLICAR, si s’escau, l’anunci d’informació prèvia al perfil de contractant
així com al DOUE d’acord amb el que disposa l’art. 134 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord al departament competent per raó de la
matèria. “
La Junta de Govern Local, per assentiment, aprova els acords transcrits en la proposta
precedent.
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I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment
de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.
Sitges, a data de signatura electrònica
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella

3

