2016/2004

DECRET
La Regidoria d’Esports ha emès informe el dia 4 de juny de 2019 que literalment diu:
“Vist que en la partida pressupostària de l'Escola esportiva d’Argentona 332-341-22799 del
pressupost de 2019 hi ha una AD per valor de 42.543,60 € relatiu a l’adjudicació de
l’empresa Servicios Deportivos SC del Contracte del servei de monitoratge i arbitratge de
l’Escola esportiva d’Argentona, el qual està calculat per a 8 equips,
Vist que de gener a juny de 2019 només hi ha hagut 1 equip inscrit (a la graella, factures
reals en verd i estimacions en groc)
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42.543,60
-345,26
-487,48
-487,48
-254,81
-314,08
-225,19
-5.390,55
-5.390,55
-3.897,71
25750,49

Gen (1 equip)
Feb (1 equip)
Mar (1 equip)
Abr (1 equip)
Mai (1 equip)
Jun (1 equip)
Octubre (8 equips segons previsió contracte)
Novembre (8 equips segons previsió contracte)
Desembre (8 equips segons previsió contracte)

ES PROPOSA
Alliberar la quantitat de 25.000 € de l’AD anteriorment esmentat.
9.196,00 € aniran a la partida pressupostària 315–336–22799 per poder fer front a la
gravació de la tercera fase de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch.
La resta de diners quedaran al pressupost d’Esports.”
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Vist que d’octubre a desembre de 2019 es guarden els diners que pertoquen per contracte
pels 8 equips previstos (en groc a la graella),
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Vist l’informe desfavorable d’intervenció de data 11 de juny de 2019, que literalment diu:
“Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vista la
proposta de baixa parcial de l’import de l’autorització i disposició de la despesa derivada del
contracte de l’escola esportiva d’Argentona, informo:
1. El contracte de referència es va adjudicar per Decret d’alcaldia de 2 de febrer de 2017 i es
va formalitzar el 28 de febrer de 2017 a favor de l’empresa Servicios deportivos SC amb una
durada de 2 anys prorrogables 2 anys més per acord exprés d’ambdues parts pels següents
imports màxims anuals:
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3. Fins a la data d’avui, s’han reconegut obligacions per import de 1.575,03€ corresponent
als mesos de gener a abril de 2019.
4. En data 4 de juny de 2019, el tècnic i la regidora d’esports, han emès un informe
segons el qual sol·liciten donar de baixa 25.000€ de l’autorització i disposició de la despesa
atès que s’han obert menys grups que els previstos inicialment.
5. En la data d’emissió d’aquest informe, en l’autorització i disposició de la despesa hi ha un
saldo disponible de 40.968,57€ que, un cop descomptats els imports que ha previst el tècnic
i la regidora d’esports pels mesos de maig, juny , octubre, novembre i desembre de 2019,
previsiblement tindria un saldo positiu restant a 31 de desembre de 2019 de 25.750,49€.
6. El mencionat contracte es regula d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Segons l’article 223.g) del TRLCSP, és causa de resolució del contracte: “La imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción
de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I”
7. El Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte no preveu la possibilitat de
modificació del mateix.
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L’esmentada contractació va donar lloc a la comptabilització de l’autorització i disposició de
la despesa derivada del contracte corresponent a l’exercici 2019 per import de 42.543,60€ a
càrrec de l’aplicació pressupostària 332 341 22799.
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8. La clàusula 5 del PPT estableix el següent:
“5.- Planificació del servei
5.1.- Els grups que es formaran estaran condicionats a la oferta que es faci des dels Jocs escolars
de l’Ajuntament de Mataró, o qualsevol altre organisme de gestió esportiva al qual l’EEA estigui
inscrita, sense que l’adjudicatari tingui dret a cap indemnització si no es formen els grups màxims
previstos a la clàusula 9.”
9. La Clàusula 7 del PPT, estableix, entre d’altres que “No obstant, únicament es cobraran les
hores realment efectuades, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim anual del
contracte.”
CONCLUSIÓ
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Atès l’import de la proposta i que és el tercer any consecutiu en que es proposa (ja es va
donar el primer i segon any de vigència del contracte) aquesta Intervenció considera que
podria tractar-se d’una impossibilitat d’executar la prestació en el termes inicialment pactats
i per tant, podria suposar una causa de resolució del contracte d’acord amb l’article 223.g)
del TRLCSP.
S’informa així mateix que la resolució dels contractes s’acorda per l’òrgan de contractació
d’ofici o a instància del contractista d’acord amb el TRLCSP.”
Per tot això exposat i vist l’informe de secretaria emès en data d’avui, en l’exercici de les
atribucions que tinc conferides vinc a decretar el següent:
Primer.- Anul·lar l’autorització i la disposició per import de 25.000 euros amb càrrec a la
partida 332-341-22799 del pressupost municipal del 2019, corresponent a l’adjudicació del
contracte del servei de monitoratge i arbitratge de l’Escola esportiva d’Argentona a Servicios
Deportivos SC.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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S’informa desfavorablement la proposta de la Regidoria d’esports per alliberar 25.000 euros
de l’aplicació pressupostària 332 341 22799, que suposa anul·lar part de la fase comptable
AD referent al contracte de l’escola esportiva. L’import d’aquesta proposta suposa més d’un
58 % de l’import anual del contracte.
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