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APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA DE
LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS DEL MUNICIPI DE MONTMELÓ
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La regidoria de Festes i Tradicions vol organitzar, com cada any, la tradicional
Cavalcada de Reis el proper 5 de gener de 2020.
Atès que l'Ajuntament de Montmeló no disposa dels recursos materials ni humans
necessaris per dur a terme l'esmentada activitat i, per tant, cal procedir a la seva
contractació.
Vist l'informe del Tècnic de Festes i Tradicions, que s'adjunta a l'expedient, del
qual es desprèn la necessitat d'iniciar l'esmentada contractació, per un import màxim
de 10.000,00 € més 2.100,00 € en concepte d'IVA, fent un total de 12.100,00 € IVA
inclòs.
Atès que de conformitat amb l'article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, (en endavant LCSP) la subscripció de contractes per
part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient
corresponent, que ha d'iniciar l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l'article 28 d'aquesta Llei i que s'ha de publicar
en el perfil de contractant.
Atès que segons allò que estableix l'article 131.2 del mateix text legal,
l'adjudicació es realitza, ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert.
Per aquest contracte el codi CPV és: 34223000-6 Remolcs i semiremolcs.
Vist l'Informe d'Intervenció municipal que s'adjunta i forma part d'aquest expedient,
del qual es desprèn que existeix crèdit pressupostari per aquesta contractació.
Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual cosa es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2017/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (LSCP), pel fet que el valor estimat no supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantitat de
6.000.000,00 euros, ni té una durada superior a 4 anys, incloses les pròrrogues,
l'adjudicació correspon a l'Alcaldia, la qual cosa ha delegat a la Junta de Govern
Local, en virtut del decret d'alcaldia núm. 413 de data 19 de juny de 2019 (BOPB de
data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de Festes i Tradicions, la Junta
de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar el compromís de consignació pressupostària per import de 12.100,00 €
(IVA inclòs) per a l'any 2020.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, que
hauran de regir la contractació del subministrament en règim d'arrendament sense
opció a compra de les carrosses de la Cavalcada de Reis del municipi de Montmeló, amb
un pressupost anual de deu mil euros (10.000 €), sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (10.000 € IVA exclòs + 2.100 € d'IVA), amb possibilitat de tres
pròrrogues anuals, fins a un màxim de 4 anys, així com l'inici de l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, tramitació ordinària, per
a l'adjudicació del contracte de l'esmentat servei.
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Tercer.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte.
Quart.- Aprovar la publicació del corresponent anunci de convocatòria de licitació al
Perfil del Contractant. Es concedirà un termini de 15 dies des de la data de
publicació de l'anunci per a la presentació de proposicions.
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Cinquè.- Nomenar al senyor Xavier Ribalaygya Cladellas,
Tradicions, com a tècnic responsable del contracte.
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i

Sisè.- Traslladar aquest acord al departament d'Intervenció.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA.Regidoria Festes i Tradicions
Signat: ARIADNA OJEDA LAFUENTE
(signat electrònicament)
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