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Decret numero
2021DECR000676 14/07/2021

DECRET

PROCEDIMENT
TITOL EXPEDIENT CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS QUE TÉ PER
OBJECTE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS NECESSARIS PER A
L’OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA
TONI SABATA.
Núm. Exp.: X2021000693
ANTECEDENTS
1. Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/394 de 22 d’abril de 2021 es va disposar la
necessitat pública de contractació dels serveis necessaris per l’obertura de les piscines
municipals d’estiu de la zona esportiva Toni Sabata.
2. El 23 d’abril de 2021 es va publicar aquest acord previ al Perfil del Contractant.
3.El dia 5 de maig de 2021 per Decret d’Alcaldia va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis necessaris per a l’obertura de
les piscines municipals d’estiu de la zona esportiva Toni Sabata, tot convocant-ne la
licitació perquè durant el termini de 8 dies naturals es poguessin presentar les
proposicions que es consideressin oportunes a través de l’eina Sobre Digital.
4. En data 18 de maig de 2021 per Decret d’Alcaldia núm. 2021/480 l’òrgan de
contractació va acceptar la proposta d’adjudicació a favor del licitador AQUASOS
SERVEIS INTEGRALS SL i es va requerir al mateix que en el termini de cinc dies
hàbils presentés la documentació justificativa dels requisits previs.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2. Vist el recurs especial de contractació presentat pel licitador DIVERSPORT SL així
com també el recurs especial presentat pel Sr. Ramon Lázaro Martínez, i com a
mesura de prudència, aquest òrgan de contractació no va efectuar cap més actuació
fins a la resolució dels mateixos.
3. Així, un cop resolts, per Decret d’Alcaldia núm. 623 de 2 de juliol de 2021 es va
convocar a la mesa de contractació pel dia 5 de juliol de 2021, per a la valoració de la
documentació, no obstant, degut a un error informàtic, no es va poder consultar la
documentació aportada i es va fer un nou requeriment a l’empresa perquè, en el
termini de 3 dies hàbils, aportés novament al documentació.
4. Rebuda la documentació per RE2021/6486;
MOTIVACIÓ
1-Vistos el contingut de l’acta de la mesa de contractació de 13 de juliol de 2021,
favorable a l’adjudicació:
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Enllaç: https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
CSV: 0349a35c-b181-44f0-a4a6-e834a43aa560
2. Vist l’informe de fiscalització prèvia favorable emès per la Interventora en data...
Enllaç: https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
CSV: 341fd142-9d25-4081-8b0b-a0a3ad6d829a
3- D’acord amb la D.A 2a de la LCSP, li correspon a l’Alcalde/ssa les competències
com a l’òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres quan el seu valor
estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de 6.000.000.€, inclosos els de caràcter plurianual quan la duració no sigui
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de
totes les anualitats no superin ni el percentatge indicat, referent als recursos ordinaris
per el pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta competència però, segons el cartipàs municipal vigent, va ser delegada a la
Junta de Govern Local.
Vist que aquest expedient es va declarar d’urgència i l’adjudicació s’ha de produir en
els següents 5 dies hàbils a la recepció de la documentació, s’advoca la competència
delegada a la Junta de Govern Local per tal de resoldre en temps i forma.
PROPOSTA DE DISPOSICIÓ
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- ADVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern Local per tal de
resoldre en temps i forma.
Segon.- ADJUDICAR el lot 1 i 2 a AQUASOS SERVEIS INTEGRALS S.L. del
contracte administratiu dels serveis necessaris per a l’obertura de les piscines
municipals d’estiu de la zona esportiva Toni Sabata per un import d’adjudicació del
LOT 1 de preu base de 88.950,40.-€ dels quals s’hi afegeix l’Impost sobre el Valor
Afegit, 18.679,58.-€ que fan un total de 107.629,98.-€. I pel LOT 2 un import
d’adjudicació de preu base de 41.395,20.-€ dels quals s’hi afegeix l’Impost sobre el
Valor Afegit, 8.692,99.-€ que fan un total de 50.088,19-€.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tercer.- NOTIFICAR a AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SL adjudicatari del
contracte, la present resolució.
Quart.- CITAR al representant de AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SL, un cop hagin
transcorregut 15 dies hàbils, per a la signatura del contracte que es realitzarà de forma
electrònica, el dia 5 d’agost de 2021.
Quart.- NOTIFICAR la resolució d’adjudicació als licitadors, i PUBLICAR –LA al Perfil
de Contractant d’acord amb el que estableix l’article 151.1LCSP.
Cinquè.- Contra aquesta resolució es pot interposar el recurs especial en matèria de
contractació a què es refereix l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
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notificació d’aquesta resolució. L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs que
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i en cas de presentar-se en qualsevol dels
registres prevists a l’article esmentat s’ha de comunicar al Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals de manera immediata i de la forma més ràpida
possible. Així mateix, el recurs es pot presentar en el registre de l’òrgan de
contractació o en el registre electrònic del Ministeri d’Hisenda, adreçat al Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals. En cas que no s’opti per aquesta via,
es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Elena Fíguls Riu, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcalde accidental,
Ivan Sànchez Rodríguez, dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga,
datat i signat electrònicament.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Signat electrònicament

