ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 24 de novembre de 2020, es va
adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./Sres. Maria Dolors Carreras
Casany, Jaume Casañas Carballido, Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Càmara
Casañas i David Marquínez Juárez, el següent acord:

3. El Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 8 de setembre de 2020 va
acordar la continuïtat del contracte dels serveis dins del Complex Esportiu “Aqua”, el
subministrament del material necessari per la prestació de diferents serveis i venda de
patrimoni d’un lot de maquinària esportiva en desús.
4. En data 14 de setembre de 2020, s'ha rebut mitjançant correu electrònic resolució
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (resolució número 290/2020) pel
que es comunica a aquesta Administració l’estimació del recurs especial en matèria de
contractació.
5. En data 24 de setembre de 2020 el Ple de la Corporació Municipal va aprovar
desistir del procediment d'adjudicació del contracte administratiu dels serveis tècnics
esportius, socorrisme, recepció i atenció al client, manteniment, la neteja de la
instal·lació, i el subministrament de la maquinària de Fitness en la modalitat
d’arrendament del CEM els Joncs i iniciar un nou procediment d’adjudicació d’aquest
contracte.
6. Estant en continuïtat del contracte, i no estant adjudicat un nou contracte que
permeti assumir de manera eficaç i diligent la prestació dels serveis del Complex
Esportiu es necessari tramitar aquest contracte de la manera més urgent possible, a fi
i efecte de garantir la prestació de dit servei per raons d'interès general.
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2. En data 27 de maig de 2020, abans de la finalització del termini per a presentació
d’ofertes es va registrar per la plataforma EACAT escrit del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (número de registre 2020-E-RC-4834) pel que es
comunica a aquesta Administració la interposició del recurs especial en matèria de
contractació.

CERTIFICAT

1. El Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 30 d’abril de 2020, va adoptar
entre d’altres, aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques,
que regeixen el contracte administratiu dels serveis tècnics esportius, socorrisme,
recepció i atenció al client, manteniment, la neteja de la instal·lació, i el
subministrament de la maquinària de Fitness en la modalitat d’arrendament del CEM
els Joncs.

Número: 2020-0330 Data: 25/11/2020

“A la vista dels següents antecedents:

Donat que es tracta d’un expedient de tramitació harmonitzada, i atès el còmput de
terminis que es deriven de la publicació de la licitació als diaris oficials és molt dilatada
en el temps, fa difícil que amb una tramitació ordinària poder formalitzar el
corresponent contracte el més aviat possible.
Tal i com estableix l’article 119 de la Llei 7/2019, de 8 de novembre, de la Llei de
contractes del sector públic, “Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients
corresponents als contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat
inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic”.

Tenint en compte les instal·lacions i equipaments municipals existents, es pretén una
gestió directa del Complex Esportiu Municipal els Joncs a través de la prestació de
serveis dels diferents àmbits que integren aquest equipament.
Tots aquest serveis no es poden realitzar amb els mitjans propis de l’Ajuntament, es
per aquest motiu que es justifica la necessitat de contractar aquests serveis.
9. El mateix acord de Ple de la Corporació de data 24 de setembre de 2020, s'acorda
iniciar nou l'expedient de contractació motivant la necessitat del contracte.

CERTIFICAT

8. L’Ajuntament de Cunit vol fer una clara aposta per apropar l’activitat física i els
hàbits de vida saludable als ciutadans de Cunit, fent especial incidència en les etapes
de la infància, adolescència i joventut. Per aquest motiu es fa necessari implantar una
sèrie de serveis públics que facilitin l’accés a l’esport i activitat física d’una forma
integradora, universal i amb qualitat.

Número: 2020-0330 Data: 25/11/2020

7. Per part del tècnic d’esports s'ha posat de manifest, mitjançant informe justificatiu, la
necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació dels serveis
esportius del Complex Esportiu Municipal Els Joncs.

11. 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: 3420
2279900.
Atès que el present contracte pot comportar despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització queda supeditada a que existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
12. Vist l’informe número 445/2020 emès per la Intervenció General en data 13 de
novembre de 2020 de consignació pressupostària de despesa anticipada.
13. El Secretari ha emès informe núm. 74/2020, en què conclou que l’expedient de
contractació, s’ajusta a dret.
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10. S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives i el Plec de
clàusules tècniques, pels quals han de regir-se la present contractació.

2. FONAMENTS DE DRET
L’article 22 de la LCSP, pel que fa a la naturalesa del contracte i l’article 28 de la LCSP,
pel que fa a la necessitat de motivació de la necessitat del contracte.
L’article 99 pel que fa a l’objecte del contracte i els articles 100 i següents de la LCSP
pel que fa al càlcul del preu i del pressupost base de licitació.
Els articles 116 i 117 de la LCSP, pel que fa al contingut i procediment d’aprovació de
l’expedient de contractació.
Els articles 121 i següents de la LCSP, pel que fa al Plec de prescripcions tècniques i
al Plec de clàusules administratives particular.

L’article 119 de la LCSP, pel que fa la tramitació urgent.

La Disposició addicional tercera de la LCSP, pel que fa a l’informe del secretari
general.
La Disposició addicional segona de la LCSP i l’article 61 de la LCSP, pel que fa a
l’òrgan competent, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2549/2019

CERTIFICAT

L’article 145 i següents de la LCSP, pel que fa a la necessitat dels criteris
d’adjudicació i a la necessitat que els mateixos permetin l’adjudicació del contracte en
base a la millor relació qualitat-preu.

Número: 2020-0330 Data: 25/11/2020

Els articles 131 i següents de la LCSP, pel que fa al procediment d’adjudicació.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació de conformitat amb el que es
disposa en la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
harmonitzat i tràmit urgent dels serveis esportius del Complex Esportiu Municipal Els
Joncs, d’acord amb el que disposa l’article 119 de la LCSP.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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La Disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP, pel que fa a l’ús de mitjans
electrònics en la contractació.

TERCER.- Aprovar la tramitació anticipada de la despesa derivada d'aquesta
contractació de dos (2) anys amb el Pressupost base de licitació d'1.139.032,05 € (IVA
inclòs), que restarà condicionada a l'aprovació definitiva del pressupost del 2021,
aplicació pressupostària 3420 2279900, amb existència de crèdit adequat i suficient
per finançar les obligacions que se'n derivin, d’acord amb el següent:
ANY

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT (IVA INCLÒS)

2021

3420 2279900

522.056,36 €

2022
2023

3420 2279900
3420 2279900

569.516,02 €
47.459,67 €

SISÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives i el plec
de clàusules tècniques.
SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant.
La mesa de contractació, estarà integrada pels següents membres:
a) President:

CERTIFICAT

CINQUÈ.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant i en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE).

Número: 2020-0330 Data: 25/11/2020

QUART.- Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.

L’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui

Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que tingui
entre les seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves funcions el
control econòmic-pressupostari de la Corporació.
Tècnic/a d’Obres o funcionari en qui delegui
c) Secretari:
Funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.
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b) Vocals:

Es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:
M. Carmen Gutiérrez Álvarez, i Vanesa Peñas Polo com a suplent.
Matilde García Giménez, i Mónica Rodríguez Vargas com a suplent.
Tanmateix l’òrgan de contractació adoptarà allò que consideri més adient.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M. Dolors Carreras Casany
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El secretari

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica

Número: 2020-0330 Data: 25/11/2020

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

