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Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 12 de juliol de 2019

«
«19-008 ACORD SUSPENSIÓ
MI/ef

Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques:
Naturalesa: Serveis
Objecte del contracte: Contractació amb criteris de sostenibilitat del servei de vigilància
privada amb la finalitat de prestar els serveis especificats en el Plec tècnic, tenint en compte el
tipus de servei a cobrir, la temporalitat i el personal a destinar d’acord amb les característiques
del lloc i les necessitats, davant la impossibilitat d’assignar treballadors públics a la protecció
de tots els serveis que es detallen i atesa la necessitat de garantir el control i la seguretat dels
edificis de titularitat municipal, inclosa l’atenció de les recepcions i els punts d’informació
establerts en diferents punts de la ciutat, així com altres serveis que fan necessària la
contractació d’aquest servei amb la finalitat de donar un servei de seguretat òptim, eficaç i
global en col·laboració amb els mitjans i recursos humans de que disposa l’Administració
Tramitació: Urgent
Procediment d’adjudicació: Obert-Harmonitzat
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu
Vist el recurs presentat en data 30 d’abril de 2019, amb Registre General
d’Entrada número 17268, per l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES) contra
el Plec de Condicions Administratives Particulars per la no divisió en lots.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2019 mitjançant el
qual es va acordar continuar amb el procediment de contractació indicat al paràgraf anterior.
Vista la Resolució núm. S-44/2019 (N-2019-195), de suspensió del procediment de
contractació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, on s’acorda la mesura provisional
consistent a suspendre el procediment de contractació d’acord amb el previst als articles 49 i
56.3 de la LCSP i 25.1 del Reial decret 814/2015 sense que això impliqui en cap cas entrar a
valorar el fons de l’assumpte.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 2497/19 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
província de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i
Administració proposa l’adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Donar compte de la Resolució núm. S-44/2019 (N-2019-195) de
suspensió del procediment de contractació de 3 de juliol del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, i suspendre el procediment de contractació amb criteris de sostenibilitat del
servei de vigilància privada amb la finalitat de prestar els serveis especificats en el Plec tècnic,
tenint en compte el tipus de servei a cobrir, la temporalitat i el personal a destinar d’acord amb
les característiques del lloc i les necessitats, davant la impossibilitat d’assignar treballadors
públics a la protecció de tots els serveis que es detallen i atesa la necessitat de garantir el
control i la seguretat dels edificis de titularitat municipal, inclosa l’atenció de les recepcions i
els punts d’informació establerts en diferents punts de la ciutat, així com altres serveis que fan
necessària la contractació d’aquest servei amb la finalitat de donar un servei de seguretat òptim,
eficaç i global en col·laboració amb els mitjans i recursos humans de que disposa
l’Administració.
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal, a la Guàrdia
Urbana, així com als possibles licitadors.
Tercer.- Comunicar el present acord al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.»
»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

