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PEDRO
CARMONA
PÉREZ,
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 28 de juny de
2019, va adoptar el següent acord:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Esplugues de Llobregat va celebrar l’any passat, el 54è aniversari de la creació
del poblat “Esplugas City”. Amb aquest esdeveniment lúdic, la Corporació local
va recuperar i donar a conèixer el que va suposar per al nostre municipi
l’existència del poblat on es van rodar les pel·lícules del gènere anomenat
spaguetti western. Així doncs, la temàtica del mercat ha d’estar pensada i
vinculada al món del poblat on es van gravar pel·lícules de l’oest.
Donat que l’espectacle contractat va tenir una molt bona acollida entre la
població, la directora de Cultura ha emès informe justificatiu de la necessitat de
contractar realització de l’activitat del mercat “Esplugas City”, del 20 al 22 de
setembre de 2019, en el marc de la festa major d’Esplugues de Llobregat,
atesa la falta de mitjans personals i materials per portar-la a terme.
En concret, la realització de l’activitat del mercat “Esplugas City” ha de comptar,
almenys, amb les següents actuacions, degudament descrites en el plec tècnic:
1.-Actuacions que han de realitzar-se durant els 4 dies d’activitat. El dia 20 de
setembre es contemplaran només activitats a partir de les 18 hores i fins les 12
de la nit.
Amb un mínim de 70 parades hi haurà d’haver un mínim de 2 passis al matí i 2
per la tarda amb les següents activitats:
Espectacles d’acció de l’oest (un mínim de 3 personatges)
Animació musical (dissabte i diumenge)
Contes
Tallers de demostració d’oficis ( un mínim de 4)
Tallers ( un mínim de 5 tallers)
Simulació de lluites de l’oest
Música de l’oest amb un mínim de 3 músics (dissabte i diumenge)
Activitats familiars
2.- Actuacions que han de realitzar-se almenys durant la nit del dijous 20:
Espectacle de música en viu. Un mínim de 4 músics i vinculat amb la
temàtica.
3.- Actuacions que han de tenir una durada mínima d’un dia (diumenge):
Espectacle amb cavalls amb temàtica de l’oest (amb un mínim de 2 cavalls
i 3 actors).
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Finalment, l’informe tècnic assenyala que l’empresa adjudicatària haurà
d’aportar comprovant de cada parada on quedi constància de les dades de
cada una d’elles, de la documentació corresponent i de l’escandall que proposi
que ha de percebre per a la globalitat del mercat. Els ingressos a percebre per
aquesta via no podran superar els 18.000 euros, més IVA.
Aquest contracte, no representa cap cost per l’Ajuntament.
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En base als articles 17, 25, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte administratiu de
serveis, subjecte a tramitació ordinària i mitjançant el procediment obert, en
atenció al seu valor estimat del contracte.
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i
tècniques relatius al servei consistent en la gestió i coordinació de les activitats
incloses en el marc del mercat “Esplugas City”, a celebrar durant la festa major
municipal, del 20 al 22 de setembre de 2019, a Esplugues de Llobregat. Aquest
contracte no representa cap cost per l’Ajuntament tal i com es recull a l’apartat
3.1 del plec de clàusules administratives particulars.
SEGON.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63,
135 i següents de la LCSP.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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