Despesa pluriennal per a la contractació del servei de
monitoratge vinculat al servei d'esports

Acord núm. 125/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la despesa
pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei
d'esports.




Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social
Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 22/06/2016.

Gerència
Barcelona, 19 de juliol de 2016

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI
DE MONITORATGE ESPORTIU DEL SERVEI D’ESPORTS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA,

ANTECEDENTS
1.- La Universitat Politècnica de Catalunya disposa d’ unes instal·lacions esportives al campus
nord, al campus sud i al campus de Terrassa amb una amplia oferta d’activitats esportives,
dirigides i de fitnes.
2. Amb l’objectiu de donar una oferta amplia i de qualitat, l’any passat es va iniciar la
contractació d’una empresa de serveis esportius, mitjançant procediment obert , per tal de
complementar la oferta del Servei d’Esports a les instal·lacions esportives de la universitat així
com d’oferir un servei d’atenció als usuaris de qualitat.
3. La prestació del servei es realitza amb personal qualificat i experiència provada, així com amb
la titulació adient per a cada tipus d’activitat o servei a prestar. El personal contractat per a les
activitats haurà de complir amb els requisits de la Llei de l’Esport 3/2008 del 23 d’abril.
4. La experiència ha estat positiva i es transforma en un servei recurrent al que cal donar-li
continuïtat donat l’ampli volum d’activitats que s’ofereixen.

FONAMENTS DE DRET
L’article 22) de les Bases d’Execució del Pressupost 2016 estableix:
“Es poden adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a
l’exercici en el qual s’autoritzen, sempre que l’execució s’iniciï en el mateix exercici. Aquestes
despeses, anomenades despeses pluriennals, han d’aprovar-se de forma expressa pel Consell
Social a proposta del Consell de Govern”.
En virtut del que precedeix, es formula el següent

ACORD
Aprovar la contractació per a la realització del servei de monitoratge esportiu del Servei
d’Esports de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’aprovació és amb una durada de 2 anys , prorrogable un any més, amb un pressupost màxim
de 88.600,5€ per any impostos inclosos, amb un import total màxim de contracte de 265.801,5€
impostos inclosos. La despesa anirà a càrrec de la partida ESP/22990 en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
Es proposa alhora portar la proposta per a l’aprovació definitiva per part del Consell Social , si
s’escau.
Barcelona, 22 de Juny de 2016

