Exp. 018/2018

INFORME DE L’ÀREA JURÍDICA
ASSUMPTE: Contracte de serveis per a la comunicació i promoció del Parc de l’Alba.
LEGISLACIÓ APLICABLE:
•

Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic.

Atesa la legislació vigent,
ANTECEDENTS:
El Parc de l’Alba és una aposta estratègica de la Generalitat pel creixement econòmic i
el desenvolupament tècnic i industrial del país, que aspira a l’establiment el seu àmbit
d’empreses tecnològicament punteres a nivell internacional, i que aspira també a
contribuir en l’àmbit del Vallès a la transformació de la recerca bàsica en riquesa
econòmica. Per assolir aquests objectius, s’ha d’integrar dintre de les dinàmiques
territorials i sectorials del Vallès, amb especial atenció a la seva relació i vinculació amb
la ciutat de Cerdanyola del Vallès. Això requereix una actuació sistemàtica i
especialitzada en matèria de promoció i de comunicació, per a la qual el Consorci no
disposa, ni es pot dotar, de personal.
D’altra banda, recentment s’ha iniciat la tramitació del nou planejament del Centre
Direccional, tramitació en la que, seguint les indicacions de l’Ajuntament, s’haurà de
fomentar i tenir en compte la participació ciutadana, mes enllà dels tràmits formals en
aquest sentit que preveu la legislació catalana. En aquest procés, el Consorci requerirà
també assessorament per concebre i dirigir les activitats de divulgació i promoció i per
sintetitzar les aportacions, per la qual cosa tampoc disposa de personal competent.
S’INFORMA:
PRIMER.- Que, d’acord amb l’article 178 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic, aquest és un contracte de serveis.
SEGON.- Que la necessitat de licitar aquest servei ha estat prou justificada en la
providència d’inici signada pel director, així com la insuficiència de mitjans personals al
Consorci per a dur a terme aquest servei.
TERCER.- Que, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, l’adjudicació d’aquest
contracte serà per procediment obert simplificat, atès que el pressupost estimat del
contracte, que abasta dues anualitats i la possibilitat d’una pròrroga d’un any, és inferior
a 100.000€.
QUART.- Que, una vegada examinat el Plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir aquest concurs, es comprova que s’adequa a la normativa vigent en matèria
de contractació.
CINQUÈ.- La despesa corresponent a aquest servei té caràcter de plurianual, amb les
següents anualitats conforme a l’Apartat C del Quadre de Característiques del Plec de de
Clàusules Administratives particulars (imports IVA exclòs):
1

C1. Partida pressupostària: 226.0001 “exposicions certàmens i altres activitats”
C2. Expedient d’abast plurianual: Distribució de les anualitats:
• 2018: 7.500€.
• 2019: 30.000
• 2020: 22.500
Existeix crèdit suficient a les partides corresponents dels pressupostos 2018 i 2019, ja
aprovat. S’haurà de subscriure el compromís de preveure la corresponent partida
pressupostària en el pressupost del 2020.
SISÈ.- Que, d’acord amb la delegació d’atribucions del Consell General de Consorci de
5 d’octubre de 2016, publicada al DOGC 7230, de 20 d’octubre, la competència per
aprovar aquest expedient de contractació correspon al Director del Consorci, previ acord
de la Comissió Delegada del Consorci.
Per tot això,
ES PROPOSA
Primer.- DETERMINAR la necessitat de contractar els serveis per a la promoció i la
comunicació del Parc de l’Alba, a tenor del que disposa 159 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del servei de comunicació i promoció
del Parc de l’Alba, amb un impot de licitació de SEIXANTA MIL (60.000) EUROS,
més DOTZE-MIL SIS-CENTS (12.600) en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21%, i un valor estimat del contracte de NORANTA MIL euros, així com el plec
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regeix aquest
procediment de contractació.
Tercer.- APROVAR la despesa corresponent a l’anualitat de l’exercici 2018 amb càrrec
a la partida 226.0001 “Exposicions certàmens i altres activitats” del pressupost vigent
per aquest exercici, per import de SET MIL CINC-CENTS (7.500)€; i ASSUMIR EL
COMPORMÍS d’aprovar la despesa corresponent a l’anualitat de l’exercici 2019,
d’import TRENTA MIL (30.000) EUROS, amb càrrec a la partida 226.0001 del projecte
de pressupost del Consorci per l’any 2019, aprovat pel Consell General del Consorci en
la seva sessió de 20 de setembre de 2018, i d’incloure la partida corresponent al pressupost
del Consorci per l’any 2020, per import de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS (22.500)
EUROS. Aquesta desèsa es comptatibilitzarà en un 50% contra quotes d’urbanització i el
50% restant contra la partida de comercialització i promoció del propi Consorci.
Quart .- CONVOCAR la licitació per procedir a l’esmentada contractació.
La cap dels servei jurídics,
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