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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
Subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció, si s’escau,
per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de l’Ajuntament
de Sant Cugat. (Exp. 46469/2021 - 169/2021).
En data 26 de novembre de 2021, el Servei de cultura i joventut va emetre una proposta d’inici
d’expedient de contractació del contracte de Subministrament, en règim de lloguer, de carpes
amb aparells de calefacció, si s’escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del
servei de cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat, 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, amb un pressupost de licitació de 6.000 € (IVA no inclòs) pel lot 1 i
67.308,00 € (IVA no inclòs) pel lot 2, el que suposa un pressupost de licitació total de 73.308,00
€ (IVA no inclòs), amb una durada prevista de 7 mesos des de la formalització del contracte fins
el 15 de juny de 2022 o fins esgotar l’import d’adjudicació del contracte, sense possibilitat de
pròrroga ni modificacions, i un valor estimat de 73.308,00 € (IVA no inclòs).
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.
Consten incorporats a l’expedient, l’informe jurídic d’aprovació de l’expedient de contractació,
de data 30 de novembre de 2021, així com informe jurídic complementari de data 14 de
desembre de 2021, signats per 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 el procediment negociat sense
publicitat, previst a l’article 168.b.1 de la LCSP, atesa l’existència d’una imperiosa urgència
determinada a la memòria justificativa del contracte, en els termes següents:
El 17 de maig de 2021 es va aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Sant
Cugat de l’any 2021, i a partir d’aquesta data és quan es van anar podent tramitar les
modificacions pressupostàries corresponents. En conseqüència, el Servei de Cultura no va
disposar de les modificacions pressupostàries que afecten a aquesta contractació fins el
setembre de 2021. En aquest sentit, no es va poder impulsar la planificació i tramitació
d’aquestes contractacions relatives als actes nadalencs de la ciutat amb l’antelació suficient,

1/4

vist que no es tenia la certesa de disposar del crèdit adequat i suficient per fer front a les
contractacions tal com preveu l’article 116 LCSP.
A més a més, des del Servei de Cultura, es van trobar amb la dificultat afegida de que la
programació i coordinació de les activitats a realitzar durant les festes de Nadal no podia
esdevenir definitiva per la incertesa causada per les fluctuacions de les dades
epidemiològiques relatives a la pandèmia del COVID 19.
Tot i la incertesa de la situació actual, des del govern municipal es va apostar per programar
certes activitats amb motiu de les festes nadalenques, fet que ha comportat que no hagi estat
fins a les darreres setmanes del mes de novembre de 2021 quan s’ha tingut la fermesa de les
necessitats de contractar de l’ajuntament, i no ha estat fins aquest moment quan s’ha proposat
l’inici dels expedients de contractació corresponents, per tal d’evitar el màxim possible la
tramitació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars.
En un primer moment, la tramitació d’aquests expedients es va preveure a través del
procediment obert simplificat abreujat, i obert simplificat, previstos a l’article 159 de la LCSP. No
obstant, tenint en compte els terminis que la llei preveu per la tramitació d’aquests
procediments, i que l’adjudicació de les contractacions havia d’efectuar-se a mitjans de
desembre de 2021, que es quan han de començar les activitats de les festes de Nadal
organitzades pel Servei de Cultura, es va evidenciar la necessitat de tramitar aquests
expedients tenint en compte la imperiosa urgència d’aquestes contractacions.
Vistos els antecedents, no ha estat possible la contractació a través dels procediments
simplificats previstos en un primer moment, per tal de poder adjudicar les contractacions amb
temps suficient perquè la execució d’aquests comencin a mitjans de desembre de 2021 tot i
que ja estava gairebé preparada tota la documentació.
En aquest sentit es considera oportú que la contractació de les necessitats relatives als actes
culturals de Nadal es tramiti pel procediment negociat previst a l’article 168. b.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), donat que
juntament amb tots els antecedents exposats, les darreres fluctuacions de les dades
epidemiològiques relatives a la pandèmia del COVID 19, i els darrers increments de contagis
detectats al nostre municipi, han comportat una incertesa alhora de planificar les activitats amb
gran afluència de públic, com les activitats que es realitzen durant les festes de Nadal, per no
tenir unes instruccions definitives de les autoritats competents en relació a les restriccions i
possibles mesures a aplicar.
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 de
durada ni el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
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
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necessitat d’agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local,
escau la avocació d’aquest assumpte a favor de 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 d’auxiliars de seguretat i serveis de control d’accessos durant el
desenvolupament de les activitats organitzades des de l’Àmbit de Cultura de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès a favor de 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 de subministrament, en règim de lloguer, de carpes amb aparells de calefacció, si
s’escau, per als actes culturals organitzats i coordinats des del servei de cultura de l’Ajuntament
de Sant Cugat amb un preu base de licitació de 73.308,00 € (IVA no inclòs), amb una durada
prevista de 7 mesos des de la formalització del contracte fins el 15 de juny de 2022 o fins
esgotar l’import d’adjudicació del contracte, i un valor estimat de 73.308,00 € (IVA no inclòs). El
pressupost de licitació de cadascun dels lots és el següent:



Lot 1: 6.000 € (IVA no inclòs)
Lot 2: 67.308,00 € (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 88.702,68 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 501100 33300 2030000 “Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge, del
pressupost municipal.”
Sisè.
Assumir el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord 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, i subordinar-ne l’eficàcia per
a les anualitats successives corresponents a l’aprovació definitiva en cada exercici del
Pressupost Municipal General, en els termes establerts a l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú.
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Setè. 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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