DECRET
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
GE21 PATR01- APROVACIÓ DOSSIER DE PATROCINI ORGANITZACIÓ MITJA MARATÓ + 10K,
EDICIÓ 2021
ANTECEDENTS
El director gerent informa amb respecte a la conveniència d’aprovar el dossier de patrocini de
l’activitat Mitja Marató + 10K organitzada per aquest 2021 pel PMET.
Per resolució de presidència de data 2 d’octubre de 2017 es va aprovar el plec de condicions
tècniques que regiran la selecció de patrocinadors de les activitats esportives organitzades pel
PMET.
Segons el plec, el Patronat publicarà al perfil de contractant les diverses activitats objecte de
patrocini mitjançant els respectius dossiers de patrocini i les condicions específiques que, si
s’escau, hagin de regular aquells patrocinis en concret.
En cas que no s’estableixin d’altres condicions particulars, el patrocini es regirà per l’establert en
les condicions generals. L’anunci de la convocatòria per a la selecció de cada patrocini específic
es publicarà al perfil del contractant.
Consta a l’expedient el dossier de patrocini de la Mitja Marató + 10K on figuren els diversos nivells
de patrocini possible i les contraprestacions publicitàries associades.
Segons la clàusula 9 del plec de condicions generals, l’òrgan que tingui atribuïda la competència
de l’activitat patrocinada, serà el competent per aprovar la convocatòria, efectuar l’anunci de
licitació, classificar les propostes, adjudicar i formalitzar el contracte.
La coordinació i seguiment del contracte, fins a l’adjudicació, la durà a terme la cap d’Activitats
del PMET. Al contracte es determinarà qui assumirà el control i seguiment de la seva execució.
El director gerent informa que, donada la situació de la pandèmia, el calendari de les activitats
del PMET s’ha vist afectat per la pandèmia de la COVID. Donada la crisi sanitària i les mesures
adoptades pel Procicat, les quals han anat canviant, no s’ha pogut planificar l’organització de les
curses d’aquesta edició de la mateixa manera que altres anys. En el cas concret de la Mitja
Marató+10K, fins fa poc no s’ha pogut confirmar la seva celebració, la qual està subjecta, per
altra banda, a restriccions per tal de minimitzar riscos. Un cop confirmada la seva viabilitat i els
seus condicionants, el PMET ha començat a treballar en la seva organització. En conseqüència,
i donat el poc temps d’antelació de què disposa el PMET per organitzar aquest esdeveniment,
considera que el termini per presentar proposicions ha de ser de 10 dies, per tal de disposar de
temps suficient per garantir les contraprestacions establertes.
Així mateix, informa que, per tal de donar compliment a la Disposició Addicional 15ª de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les propostes s’han de presentar en
format electrònic, a través del correu electrònic del PMET.

FONAMENTS DE DRET
Article 4 i 11.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat.
Articles 5 i 10 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports.
RESOLUCIÓ
En conseqüència, la presidenta del PMET, en virtut del nomenament efectuat per Consell Plenari
de data 3 de juliol de 2019, resol:
PRIMER.- Aprovar el dossier de patrocini de la Mitja Marató + 10K organitzada pel PMET aquest
2021.
SEGON.- Disposar l’obertura del procediment de selecció i, a tal efecte, que es convoqui la
celebració de l’acte licitatori mitjançant la publicació de l’anunci al perfil del contractant,
per tal que en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la publicació es puguin
presentar ofertes.
La selecció dels patrocinis es regirà per l’establert al plec de condicions tècniques
generals aprovat.
Les ofertes es presentaran electrònicament a través del correu electrònic del Patronat
Municipal d’Esports de Tarragona.
TERCER.- Comunicar la present resolució al director gerent i als departaments d’Activitats i
d’Administració, als efectes oportuns.
Així ho mana María Josefa López i García, presidenta del PMET, a Tarragona, a la data de la
signatura electrònica, de la qual cosa jo, Ernesto José Alcaine Mur, secretari delegat, en dono fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI DELEGAT,

