NOTIFICACIÓ
En compliment al disposat a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, li
notifico l’acord pres en l’assumpte que s’indica per la Junta de Govern
Local en data 21 de juny de 2018, amb la salvetat del que estableix
l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, que diu el següent:
3.B.1) ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE DIVERSOS SERVEIS PER L’AUTORITZACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA I LES ACTIVITATS DEL MERCAT MEDIEVAL AL MUNICIPI DE
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, PEL PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (EXP. 1050/2018)
Atès que en data de 6 de març de 2018 es va detectar la necessitat de
contractació de diversos serveis per l’autorització de l’ocupació de la via pública
i les activitats del Mercat Medieval, al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Atès que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans materials ni
personals per cobrir les necessitats del contracte, i que aquest servei no pot ser
objecte de gestió per aquesta administració, es considera degudament
justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen cobrir amb el
contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix, procedir a la
contractació externa.
Ateses les característiques del servei es considera com procediment més
adequat el procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de
valoració.
Atès que es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable, el
procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que han de regir
l’adjudicació del contracte.
Atès que es va realitzar per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es va
emetre Informe de fiscalització de l’expedient amb les següents conclusions:
Procedeix la tramitació de l’expedient.
Atès que en data de 6 de març de 2018, mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, es va aprovar l’expedient de contractació juntament amb els Plecs de
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació de
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diversos serveis per l’autorització de l’ocupació de la via pública i les activitats
del Mercat Medieval, al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel
procediment obert, oferta més avantatjosa, amb diversos criteris de valoració , i
tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa
l'adjudicació.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 15 dies en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats
presentessin les seves proposicions.
Atès que, durant la licitació es van presentar 2 propostes que consten a
l’expedient.
Atès que la puntuació total obtinguda una vegada ponderat els criteris de
valoració ha estat de:

Artistic Events SL
Espectáculos A.M.B.
Producciones, SL

Valoració de les proposicions econòmiques
(sobre C)
Lot 1
Lot 2
55 punts
55 punts
oferta temerària
oferta temerària

Atès que es va requerir al licitador que va presentar les ofertes perquè
presentés la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels
documents exigits en l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre (legislació aplicable a aquest expedient, tramitat abans de
l'entrada en vigor de la nova Llei 9/2017), així com justificació de la constitució
de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s'hagi
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Atès que el licitador Artistic Events SL, ha constituït la garantia definitiva per
import de 397,50 € (Lot 1) i l’import de 749,00€ (Lot 2) (5% del preu
d'adjudicació sense IVA d'ambdós lots).
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert a l’article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
ACORDA:
1. Adjudicar a l'empresa Artistic Events SL, Lots 1 i 2, per imports de
7.950,00€ (IVA no inclòs) i 14.980,00€ (IVA no inclòs) respectivament, per 2
anys, el contracte administratiu de diversos serveis per l’autorització de
l’ocupació de la via pública i les activitats del Mercat Medieval, al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per procediment obert, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i tramitació ordinària, aprovat per
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Atès que la Mesa de contractació proposa a la Junta de Govern Local
l’adjudicació dels Lots 1 i 2 a l’empresa Artistic Events SL, per haver presentat
l'oferta més avantatjosa.

acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018 i publicada en en
el Perfil de contractant.
2. Disposar la despesa a càrrec a les aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost:
Lot 1 : 4311-22609-1121-01
Lot 2 : 334-22609-1514-01
Per a l’exercici 2019 s’assumeix l’obligació de dotar el pressupost del referit
exercici de consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la
despesa indicada.
3. Notificar a Artistic Events SL adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-lo per a la signatura del contracte.
4. Publicar la formalització del contracte administratiu de diversos serveis de
neteja d’edificis, instal·lacions municipals i espais públics del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en el Perfil de contractant.
5. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 333.3 del Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
6. Notificar aquest acord a la resta de licitadors, a l’Àrea de comerç, al tècnic de
gestió de cultura, a la regidoria corresponent, a la intervenció municipal i a
l’administrativa adjunta a secretària.
7. Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà
de la notificació d’aquest acord, davant de la Junta de Govern, o recurs
contenciosadministratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de la notificació d’aquest acord, davant del Jutjat contenciosadministratiu de
Tarragona.
La Secretària
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.

