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Memòria justificativa sobre la necessitat de celebrar un contracte

De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’emet la següent
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Nadia Cantero Terrón

El contracte que es pretén iniciar té per objecte el subministrament consistent en el lloguer i els
treballs d’instal·lació (muntatge i desmuntatge) dels estands per a la celebració de la Fira Mercat
del Ram de Tordera 2020.
Aquesta instal·lació es fa necessària per muntar la zona d’exposició comercial, de serveis i d’entitats
al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. La Fira s’organitza en un espai exterior i cal dotar-lo d’espais
d’exposició coberta, amb estands, per facilitar l’exposició i venda dels productes i serveis dels
expositors participants a la Fira Mercat del Ram.
Les actuacions descrites satisfan les necessitats posades de manifest per la regidoria delegada de
Promoció econòmica, Turisme i Mercats, atès que l’objecte del contracte és idoni i satisfà les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant la contractació del servei, per la qual cosa es
considera justificada la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa iniciar.
2. Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte
Aquesta regidoria delegada de Promoció Econòmica, Turisme i Mercats posa de manifest la
necessitat i conveniència de celebrar un contracte de serveis consistent en el lloguer i els treballs
d’instal·lació (muntatge i desmuntatge) dels estands per a la celebració de la Fira Mercat del Ram

Raquel Garcia Garcia
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05/08/2019 Tècnica de promoció econòmica
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1. Objecte del contracte
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Turisme i Mercats

de Tordera 2020, per considerar que aquestes són imprescindibles per a satisfer aquestes
necessitats.
Pel que fa a les competències de la Corporació municipal, es considera que la contractació s’integra
dins les competències de la Corporació municipal que s’ha de tramitar i és necessari per al
compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest municipi, atès que, l’article 25.2
lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local, que regula les
competències dels ens locals, estableix que, en tot cas, és una competència pròpia del municipi en
matèria de Fires, subministraments, mercats, llotges i comerç ambulant. Aquesta competència no
s’ha vist alterada per la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per tant, es tracta d’una competència pròpia
del municipi.
3. Justificació de la insuficiència de mitjans
L’Ajuntament de Tordera no disposa de mitjans materials adequats i suficients per atendre les
necessitats de la regidoria delegada de Promoció Econòmica, Turisme i Mercats, atès que:

Nadia Cantero Terrón
05/08/2019 Tècnica de promoció econòmica
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No disposa de la infraestructura (estands) necessària per muntar l’espai d’exposició
comercial i d’entitats cobert a una zona exterior com és el Parc Prudenci Bertrana.
No disposa de recursos humans suficients per al muntatge i el desmuntatge de les
estructures (inclosos en l’objecte de contracte) per la qual cosa no hi la possibilitat de
destinar total o parcialment personal que actualment presta serveis a la corporació a la
necessitat de muntar i desmuntar els estands de la Fira Mercat del Ram.

4. Divisió del contracte en lots
No és dividirà el contracte en lots, atès que



l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
de contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a termes
aquesta tasca.

Raquel Garcia Garcia
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Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les necessitats
que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la contractació.
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5. Durada del contracte
Pel que fa a la durada del contracte i atenent que la Fira Mercat del Ram de Tordera 2020 se
celebrarà els dies 3, 4 i 5 d’abril, el contracte tindrà una durada màxima d’un any.

Nadia Cantero Terrón
05/08/2019 Tècnica de promoció econòmica
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El contracte podrà prorrogar-se un any més, per al certamen de l’anualitat 2021, sense que la durada
total del contracte superi els dos anys.
6. Pressupost base de licitació
Pel que fa al preu base de licitació del contracte i d’acord amb l’estudi econòmic previ el preu del
contracte es determinarà per referència a preus unitaris dels elements a subministrar en règim de
lloguer, incloent els costos de muntatge i desmuntatge.
Atesa la impossibilitat de determinar a priori el nombre d’elements a subministrar, doncs dependrà
de la demanda de participació dels expositors per al certamen 2020, en base als elements
subministrats per al certamen de l’anualitat 2019, es preveu el següent pressupost orientatiu:
Pressupost màxim de licitació lloguer estands fira (muntatge i desmuntatge)
IVA 21 %
Pressupost total (IVA inclòs)

32.000,00 €
6.720,00 €
38.720,00 €

7. Modificacions del contracte
El contracte es podrà modificar augmentant o reduint les unitats a subministrar, fins a un 20 per
cent del preu inicial, sense impostos, al qual se li afegirà l’IVA corresponent.
Fora d’aquest cas, excepcionalment, el contracte només es pot modificar per raons d’interès públic.
8. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat
està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en compte
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la totalitat
de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.

Raquel Garcia Garcia
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Tenint en compte el termini de durada del contracte i el pressupost màxim de licitació, així com que
les pròrrogues i modificacions, el valor estimat del contracte és el següent:
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Pressupost anualitat 2020
Modificacions anualitat 2020
Pressupost pròrroga anualitat 2021
Modificacions anualitat 2021
Valor estimat del contracte (VEC)

9. Tramitació
La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària.
10.

Nadia Cantero Terrón
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Procediment

Pel que fa al procediment d’adjudicació del contracte serà l’obert a fi i efecte de fomentar la
concurrència i la competència en la licitació, quedant exclosa tota negociació amb els licitadors.
11.

Unitats tramitadores responsables

La unitat tècnica encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el departament
de Promoció Econòmica, Turisme i Mercats.
La unitat jurídica encarregada de la contractació administrativa serà el departament de
Contractació.
12.

Responsable del contracte

La persona responsable del contracte als efectes del que preveu l’article 62.1 de la LCSP serà Raquel
Garcia Garcia, Tècnica de Promoció Econòmica.
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Conclusions:

Signatura 2 de 2

Nadia Cantero Terrón
Raquel Garcia Garcia

Tordera, a data de signatura electrònica
La Tècnica de Promoció Econòmica, Raquel Garcia Garcia, amb el vist i plau de la regidora delegada
de Promoció Econòmica, Turisme i Mercats, Nàdia Cantero Terrón.

05/08/2019 Tècnica de promoció econòmica
Signatura 1 de 2

05/08/2019 Regidora de Promoció Econòmica,
Turisme i Mercats

D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dóna
compliment als requisits previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tant, queda justificada la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa
iniciar, consistent en el lloguer i els treballs d’instal·lació (muntatge i desmuntatge) dels estands per
a la celebració de la Fira Mercat del Ram de Tordera 2020.
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