DECRET DE PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TUTELA, GARBELLAT I TRASLLAT
DE SORRA AL PINAR DE PERRUQUET DE LA PINEDA
Vist el Decret de Presidència del Patronat de Turisme de Vila-seca, de data 9 de
novembre de 2020, pel qual es va efectuar el requeriment a l’única proposició
presentada en el procediment obert convocat per a l’adjudicació del servei de recollida,
tutela, garbellat i trasllat de sorra al Pinar de Perruquet de la Pineda.
Atès que es va requerir J MORELL SL, NIF B43249838 perquè aportés la
documentació establerta en la clàusula 1.19 del plec que regeix la contractació de
l’esmentat servei i la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,
en el termini de deu dies hàbils.
Vist el certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, emès en data 10 de
novembre de 2020 que l’empresa J MORELL SL, NIF B43249838, consta inscrit al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) per això queda eximit de
presentar la documentació relacionada en la clàusula 1.19 del plec de clàusules
administratives.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Vist l’informe del gestor de data 10 de novembre de 2020.
Vist I ‘informe de control intern 12-2020-205, de la Intervenció Municipal, de data 16 de
novembre de 2020, en sentit favorable.
Per tot això, i fent ús de les facultats que m’atorga l’article 53.1.g) del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
i l’article 9.c) dels vigents estatuts del Patronat, resolc:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de recollida,
tutela, garbellat i trasllat de sorra al Pinar del Perruquet de la Pineda a l’empresa J
MORELL SL, NIF B43249838.
SEGON.- L’objecte del contracte i el contingut del servei a prestar són els que figuren
a la clàusula 1.1 plec de clàusules administratives.
TERCER.- El preu d’adjudicació del servei es fixa 7.275,00 euros, més 1.527,75 € en
concepte d'IVA, amb un total de 8.802,75 €, per una anualitat. Atesa la durada del
contracte establert en 3 anys, l’import total d’adjudicació serà de 26.408,25 € (IVA
inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 43201.22699 ACTIVITATS FESTIVES
PROMOCIONALS.D_202000002099, ADFUT1_202000002100, ADFUT202000002101
El seu finançament es subordinarà al crèdit que per als esmentats exercicis autoritzi el
pressupost corresponent, atès que la despesa té el caràcter de plurianual. de
conformitat amb el que estableix l’article 117.2 i Disposició addicional tercera, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.
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QUART.- El servei s’adjudica per un termini de tres anys, amb possibilitat de pròrroga
per un any més. En cas d’utilitzar la pròrroga, aquesta s’haurà d’acordar expressament
i sempre que s’hagin completat totes les obligacions estipulades en el plec de
condicions i en el contracte.
CINQUÈ.- Publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant del Patronat Municipal
de Turisme de Vila-seca.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari perquè comparegui a la formalització del
contracte en els termes establerts en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic.
SETÈ.- Facultar al President del Patronat per a la signatura del contracte i dels
documents que siguin necessaris per a la seva formalització.

Pere Segura Xatruch
Alcalde - President
Vila-seca, a la data de la signatura
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Mariona Valls i Cunillera
Secretaria delegada

