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Decret d'aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment
negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència del contracte de serveis de
personal de sala, taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats del Servei de Cultura
que realitza fora de la programació de la Xarxa de centres culturals polivalents de la
Ciutat
En data 14 de juny de 2021 els serveis tècnics de cultura, van redactar una proposta d’inici
d’expedient de contractació, en la qual es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en els
termes establerts a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP).
Tot seguit, es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, així com la resta de documents
preceptius que ha d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’article 116 de la LCSP.
Consta a l’expedient l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació, de data 23 de
juny de 2021, amb nota de conformitat de la Secretaria General.
A continuació, es va fiscalitzar l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
El procediment previst per a l’adjudicació del contracte és negociat sense publicitat per raó
d’imperiosa urgència, d’acord amb l’article 168.b.1 de la LCSP atesa l’existència d’una
imperiosa urgència, resultat d’esdeveniments imprevisibles per al òrgan de contractació i no
imputables al mateix, que demana una ràpida execució del contracte que no pot aconseguir-se
mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 119 LCSP.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és la situació de
pandèmia per COVID-19 i les decisions canviants del PROCICAT en relació a la variació de la
situació epidèmica en quant a l’afectació de la possibilitat de celebrar activitats amb participació
multitudinària de persones, com poden ser la Festa Major o d’altres de les activitats culturals
programades. Aquesta canviant situació epidèmica i normativa ha impossibilitat realitzar la
programació de les activitats amb l’antelació necessària i amb la possibilitat de preparar amb
temps suficient un procediment de licitació obert.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que no supera els quatre anys. No
obstant això, aquesta competència s’ha delegat en favor de la Junta de Govern Local
mitjançant decret núm. 3522/2019, de data 4 de juliol de 2019.
Tanmateix, donada la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local cada setmana i la
necessitat d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local,
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escau l’avocació d’aquest assumpte en l’Alcaldia, òrgan delegant amb la competència
originària.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Avocar de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret
d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019, pel que fa referència únicament i
exclusiva a l’assumpte consistent en l’aprovació de l’expedient de contractació per a
l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència del
contracte de serveis de personal de sala, taquilla, regidoria i suport tècnic per les activitats del
Servei de Cultura que realitza fora de la programació de la Xarxa de centres culturals
polivalents de la Ciutat en l’Alcaldia, com a òrgan delegant amb la competència originària,
d’acord amb el previst als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Segon. Aprovar, d’acord amb l'art. 117 de la LCSP, l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència, del
contracte Contractació de serveis de personal de sala, taquilla, regidoria i suport tècnic per les
activitats del Servei de Cultura que realitza fora de la programació de la Xarxa de centres
culturals polivalents de la Ciutat, amb un preu base de licitació de 70.817,67 € (IVA no inclòs),
corresponent a una durada del contracte fins a 31 de desembre de 2021, sense possibilitat de
pròrroga, i un valor estimat de 70.817,67 € (IVA no inclòs). El contracte està dividit amb 4 lots,
amb els següents pressupostos de licitació en cadascun dels lots:
- Lot 1: 21.985,20 € (Iva no inclòs)
- Lot 2: 21.194,59 € (IVA no inclòs)
- Lot 3: 8.165,13 € (IVA no inclòs)
Lot 4: 19.472,75 € ( IVA no inclòs)
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
Quart. Obrir el procediment d'adjudicació que s’haurà de regir per les normes del procediment
negociat sense publicitat per raó d’imperiosa urgència, de conformitat amb l’article 168.b.1de la
LCSP.
Cinquè. Autoritzar la despesa de 85.689,38 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50305001.50100.33300.2279900.50305 - Gestió i activitats Xarxa Centres
Culturals Polivalents del pressupost municipal.
Sisè. Convocar la licitació mitjançant l’enviament de la convocatòria a les empreses convidades
per aquest procediment i anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament, segons es disposa al
plec de clàusules administratives particulars i als arts. 135 i 168 de la LCSP.
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