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Ajuntament de Mataró

Decret
Expedient: 2022/000015654.
Òrgan: Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Transparència.
Assumpte: Aprovar el plec de clàusues administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació dels espectacles amb artificis pirotècnics d’us exclusiu per experts de Les Santes
2022.

Relació de fets
1. Per informe de data 18/03/2022, la directora de Cultura sol·licita i justifica la necessitat de
tramitació de la contractació dels espectacles amb artificis pirotècnics d’us exclusiu per experts
de Les Santes 2022, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
66.687,95 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la previsió de modificacions,
el valor estimat del contracte és de 73.356,76 € euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del
sector públic.
 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a les despeses derivades de la present contractació a la partida
850200/338120/22711del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2022.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte és dels anomenats mixt perquè conté prestacions corresponents als
contractes de subministrament i de serveis; i atès que la prestació que té més importància des del
punt de vista econòmic és el subministrament, es seguiran les normes establertes per aquest tipus
de contractes, d’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la
contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP.
3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de
contractació serà el procediment obert no subjecte regulació harmonitzada.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer de
delegació de competències,
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RESOLC:

PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació dels espectacles amb artificis pirotècnics d’us exclusiu
per experts de Les Santes 2022, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte
de fins a 66.687,95 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la previsió de modificacions,
el valor estimat del contracte és de 73.356,76 € euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert.

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta,
obrint als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
la licitació en el perfil del contractant, per a la presentació de proposicions.

QUART. Atendre la despesa total de 80.692,42 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida
850200/338120/22711del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2022 ( Doc. A núm. 23097)
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