DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D’AGENT ARTISTIC PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES FESTES MAJORS I POPULARS CAMARLES 2019.
Reunits a Camarles a 17 de maig de 2019
Per una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallés, Alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament de Camarles
amb NIF P4318300C, i assistida de la senyora Teresa Roca Castell, Secretaria Interventora de la corporació, que
dona fe de l’acte.
D’altra part, el Senyor Francisco José Sanz Ferrer, actuant en nom i representació de l’empresa Grupo Maestrat,
Carpas Espectáculos y Eventos, S.L amb NIF B12377149, en ús de les seves facultats, com apoderat d’aquesta
empresa.
D’altra part, el Senyor Lucas Domenech Muñoz, actuant en nom i representació de l’empresa Espectáculos
Domenech, S.L amb NIF 73392858-L, en ús de les seves facultats, com apoderat d’aquesta empresa.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte del servei d’agent artístic per a la
contractació d’orquestres.
ANTECEDENTS
PRIMER.-Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestres amb un preu base de licitació de 66.150,00
Euros ( IVA no inclòs), en el marc de les Festes Majors i Populars Camarles 2019.
En el mateix acte es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars i es va autoritzar la despesa que
per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada. També es va acordar simultàniament l’obertura de
la licitació de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars.
SEGON.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2019 es va adjudicar el contracte Lot 1
(festes Lligallos) i Lot 2 ( Festes Camarles) a Grupo Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos, S.L (
B12377149) i el Lot 3 a favor de Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L),.
A continuació es transcriu el contingut de l’acord:
“ Assumpte: Adjudicació del contracte de servei d’agent artístic Festes majors ( estiu) i Festes Populars
Desembre) Camarles any 2019.
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació
del servei d’agent artístic per a les festes majors i populars de Camarles 2019.
2. En el mateix acte es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i es va autoritzar la despesa
que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada. També es va acordar simultàniament
l’obertura de la licitació de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars.
3. En data 2 d’abril de 2019 es va publicar l’anunci de licitació, per tal que els interessats presentessin les seves
proposicions, en un termini de 15 dies naturals.
4. Durant la licitació s’han presentat 2 proposicions, tal com consta en l’expedient i s’han dut a terme les
valoracions pertinents d’aquestes ofertes per part de la Mesa de contractació. La classificació d’ofertes
resultant d’aquesta valoració és la següent:
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5.
Empresa

Puntuacions Lot 1

Puntuacions Lot 2

Puntuacions Lot 3

GRUPO MAESTRAT

100 PUNTS

100 PUNTS

96,91 punts

0,00

0,00

100 PUNTS

CARPAS
ESPECTACULOS
EVENTOS SL

Y

ESPECTACULOS
DOMÈNECH
LUCAS
MUÑOZ

DOMÈNECH

Aquesta valoració figura en les actes de la Mesa de Contractació, que són accessibles a través del tauler d’anuncis
del perfil del contractant de l’Ajuntament.
6. Ates que la Mesa acorda elevar proposta d’adjudicació a favor del licitador Grupo Maestrat, Carpas
Espectáculos y Eventos, S.L ( B12377149 ), pels Lots 1 i 2, per ser la proposició que ha obtingut una
puntuació més alta d’entre totes aquelles que compleixen amb els requisits establerts al Plec.
I el Lot 3 a favor del licitador Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L),per ser la
proposició que ha obtingut una puntuació més alta d’entre totes aquelles que compleixen amb els requisits
establerts al Plec.
7. Vist que els licitadors han acreditat el compliment dels requisits previs exigits per la normativa en matèria de
contractes del sector públic i pels Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
La Junta de Govern Local amb data 30 d’abril de 2019 ACORDA:
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació, a favor de l’empresa Grupo
Maestrat, Carpas Espectáculos y Eventos, S.l ( B12377149), pels Lots 1 i 2 del contracte i a favor de
Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L), pel Lot 3.
Segon.- Notificar el present acord a tots els licitadors.
Tercer.-Comunicar als adjudicataris que , en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació,
s’haurà de procedir a la formalització del contracte d’acord amb el que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.”
I convenint a ambdues parts, en qualitat d’adjudicatari i adjudicatari, el present contracte, el formalitzen en aquest
document administratiu, d’acord amb els següents
CLÀUSULES
PRIMERA. L’adjudicatari, Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos, S.L ( B12377149 ), i Espectáculos
Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L), es comprometen al compliment de l’objecte del contracte, de
conformitat amb les condicions que figuren als Plecs de Clàusules Administratives del mateix ( Annex 1), i en la
proposició econòmica presentada per l’adjudicatari ( Annex 2), com a documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense cap reserva.
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SEGONA. La divisió per lots del preu del contracte és la següent:
•
•
•

Lot 1 ( Festes Lligallos): 24.502,50 Euros ( IVA inclòs), dels quals 20.250,00 € es corresponen al preu
del contracte i 4.252,50 € es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit ( IVA).
Lot 2 ( Festes Camarles): 43.681,00 Euros ( IVA inclòs), dels quals 36.100,00 € es corresponen al
preu del contracte i 7.581,00 € es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit ( IVA)
Lot 3 ( Festes Populars Desembre 2019): 5.687,00 Euros ( IVA inclòs), dels quals 4.700,00 € es
corresponen al preu del contracte i 987,00 € es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit ( IVA).
.L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa el crèdit per aquest contracte és la 338.22609, 338.22610.
338.22611 .

TERCERA. S’ha designat com a responsable del contracte al regidor de festes, o a la persona en qui delegui.
QUARTA. L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que es suscitin entre les parts
en relació amb els efectes i extinció d’aquest contracte privat. En cas de litigi, les parts contractants, es sotmeten a
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tortosa.
En haver llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com ma prova de conformitat
i acceptació, signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats a
l’encapçalament.
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EL CONTRACTISTA
Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos, S.L ( B12377149 ), Francisco José Sanz Ferrer
Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L),
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