CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS AL PAVELLÓ MUNICIPAL

I.

Per provisió d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2019 s'acorda iniciar l'expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte i incorporar tota la documentació
requerida per la normativa de la Llei de contractes.

II.

L’àrea d’esports, com a gestora i responsable del contracte, ha posat de manifest la
necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació dels serveis al
pavelló municipal.

III.

S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques els quals han de regir-se la present contractació.

IV.

Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.

Oscar Sánchez Ibarra (2 de 2)
Alcalde de Constantí
Data Signatura: 22/07/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(DL 3/2016).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la
LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic.
Part dispositiva
Primer.- Fer ús de la possibilitat d'avocació de les competències en matèria de contractació
delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d’Alcaldia núm. 570/2019 d’ 1
de juliol de 2019 en el coneixement d'aquest assumpte, en virtut de l'article 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tenint en compte la necessitat de
tramitar amb celeritat aquest procediment a causa de la proximitat de la nova temporada
de serveis al pavelló al setembre i disposar la següent resolució.
Segon.-Aprovar l’expedient de contractació dels serveis al pavelló municipal de Constantí
amb dos lots, el lot 1 de serveis de realització d’activitats dirigides i el lot 2 de serveis de
manteniment del mobiliari esportiu, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb
pressupost base del lot 1 de 14.102€ i 2.961,42€, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21% i del lot 2 de 775€ i 162,75€, en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 21% i una durada del contracte d’un any.
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Tercer.-Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.

Sisè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
President: Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde, suplent Vicenç Maceira Barbosa, regidor d’ hisenda
i obres municipals.
Vocal: Ignacio Rio Santos, secretari municipal, suplent Ester Llorens.
Vocal: Pablo Juan Viciano Ríos, interventor municipal, suplent Montse Franquès Torrents.
Vocal: Ventura Gallart Segala, funcionària de carrera, suplent Montse Franquès Gil.
Secretari: Carlos Rodriguez, funcionari de carrera, Elena Bonache.
Setè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
Vuitè.- Notificar la present resolució als membres de la mesa de contractació.
Novè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en
el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
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Cinquè.-Autoritzar la despesa per import de 18.001,17€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost lot 1: Serveis de realització de classes dirigides: 14.102€ i IVA per 2.961,42€, en
total 17.063,42€.
Pressupost lot 2: Serveis de manteniment de mobiliari esportiu: 775€ i IVA per 162,75€, en
total 937,75€.
Tots dos lots amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-342.22799 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

Número: 2019-0660 Data: 22/07/2019

Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en el
Perfil de contractant de l’Ajuntament de l’anunci de licitació perquè en el termini de 15 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació es presentin les proposicions que s'estimin
pertinents.
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