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Secretaria
Cont. Serveis Obert
SO2017/000498
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació del Contracte per a la
prestació de serveis esportius per al funcionament de les instal·lacions
esportives municipals de l'Ajuntament d'Inca

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 16 de maig de 2018, va aprovar la següent proposta:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS per a l’adjudicació del contracte de prestació de
serveis esportius a càrrec de professionals de l’esport i professionals de serveis complementaris als
serveis esportius necessaris per al funcionament de les instal·lacions esportives municipals de
l’Ajuntament d’Inca,
VIST què en data 15 de novembre de 2017 la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de
contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte de prestació de serveis
esportius a càrrec de professionals de l’esport i professionals de serveis complementaris als serveis
esportius necessaris per al funcionament de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament
d’Inca,
VIST què tramitat l’expedient de contractació, en data 16 d’abril de 2018, la Mesa de Contractació va
acordar proposar a l’òrgan de contractació, en aquest cas, la Junta de Govern, l’adjudicació del
contracte de serveis de referència a l’entitat «LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L.», amb CIF B-62538228,
per ser l’entitat que ha presentat l’oferta més avantatjosa. Per la qual cosa, se li va requerir perquè
diposités la garantia definitiva i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com la resta de documentació
relativa al compliment dels requisits previs.
VIST què en data 26 d’abril de 2018, registre d’entrada núm. 4.971, i en data 10 de maig de 2018,
registre d’entrada núm. 5514, l’entitat «LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L.» va presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com la resta de documentació relativa al compliment dels requisits previs, i el
document justificatiu d’haver dipositat la garantia definitiva, per l’import de 55.200,33.--€.
Per tot l’exposat, procedeix l’adjudicació del contracte de prestació de serveis esportius a càrrec de
professionals de l’esport i professionals de serveis complementaris als serveis esportius necessaris per
al funcionament de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament d’Inca a l’entitat «LLOP
GESTIÓ ESPORTIVA, S.L.», amb CIF B-62538228.
Per la qual cosa, es sotmet a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per resoldre per
delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
prestació de serveis esportius a càrrec de professionals de l’esport i professionals de serveis
complementaris als serveis esportius necessaris per al funcionament de les instal·lacions esportives
municipals de l’Ajuntament d’Inca i APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat «LLOP GESTIÓ
ESPORTIVA, S.L.», amb CIF B-62538228, per ésser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa, baix
les següents condicions:
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1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta
segons el següent detall:
ANY

PREU, IVA EXCLÒS

IVA

PREU, IVA INCLÒS

2018 (de l’1 de juliol a 31
de desembre)

294.770,32.-€

50.735,25.-€

345.505,57.-€

2019

569.077,08.-€

106.952,03.-€

676.029,11.-€

2020 (de l’1 de gener a
30 de juny)

240.159,18.-€

49.387,36.-€

289.546,54.-€

TOTAL

1.104.006,58.-€

207.047,64.-€

1.311.081,22.-€

Atesos els terminis per a la formalització del contracte, tenint en compte que ens trobam davant un
contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es fa una previsió que la vigència
del contracte comenci dia 1 de juliol de 2018. D’acord amb aquesta previsió, durant l’any 2018 (de dia 1
de juliol a 31 de desembre de 2018), el preu a abonar al contractista ascendiria a 345.505,57.-€, IVA
inclòs.
2.- El termini de vigència del contracte serà de DOS (2) anys, prorrogable per una anualitat mes, de
manera que la duració màxima, pròrroga inclosa, serà de TRES (3) anys (2+1).
D’acord amb la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars, la vigència del contracte es
preveia a partir del dia 1 de gener de 2018, o l’endemà de la formalització del contracte. Per tant,
d’acord amb l’anterior, la vigència del contracte començarà l’endemà de la seva formalització.
3.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte en compliment al previst en el Plec de
clàusules administratives i al Plec de prescripcions tècniques, així com en la seva oferta, incloses les
millores i tots aquells aspectes oferits que constituïen criteris d’adjudicació. Esmentar, per la seva
importància, i sense perjudici de les restants que puguin constar en la documentació contractual:
- A la millora d’un 21% de la remuneració i quantia salarial per tots els treballadors (amb excepció dels
que tenen la categoria de monitors d’activitats dirigides d’escoles d’iniciació esportiva i de fitnès
aquàtic) afectes a la prestació del servei, sobre el salari brut que, en cada moment i durant tota la
vigència del contracte (pròrroga inclosa) estigui contemplat en el conveni laboral del sector del que
formin part.
- Al projecte d’organització i programació dels serveis objecte d’aquesta contracte.
- Al protocol d’actuació en cas de baixa i/o substitució de personal de la plantilla.
- A la proposta de formació continuada pertinent al personal assignat als serveis (tots) i que contribueixi
a una millor execució del contracte.
Els tres apartats anterior sempre en plena subjecció als Plecs que regeixen el contracte i amb la
conformitat de l’Ajuntament.
SEGONA.- DISPOSAR (D) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.341.22738 per
l’import de 345.505,57.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018 (del dia 1
de juliol al 31 de desembre de 2018).
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Atesa la duració plurianual del contracte, l'Ajuntament incorporarà en el Pressupost de l'any 2019 i
2020 el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l'execució
del contracte, segons el següent detall:
ANY

IMPORT

2019

676.029,11.-€

2020

289.546,54.-€

Atesa la plurianualitat, conforme al que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, «l'autorització o realització de
despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressuposts».
TERCERA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.
QUARTA.- COMUNICAR aquesta adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i publicar-la en el
perfil del contractant.”
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de condicions i
l’art.137 de l’LCSP.
Inca, 25 de maig de 2018
El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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