ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 03-10-2019
Assumpte: Contractació. Licitar el contracte de l'arrendament de l'enllumenat decoratiu de
nadal i el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment del enllumenat decoratiu
nadalenc de l'ajuntament de Parets del Vallès.
Exp.: 3264/2019
Relació de fets
En data 24 de setembre de 2019, el tècnic de comerç ha emès la memòria justificativa
relativa a la necessitat i idoneïtat de la contractació de l'arrendament de l'enllumenat
decoratiu de nadal i el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment del enllumenat
decoratiu nadalenc de l'ajuntament de Parets del Vallès, a través de la qual s’indiquen les
característiques i raons que motiven la seva contractació.
A l'expedient de referència consten també el Plec de clàusules tècniques i el Plec de
clàusules administratives particulars amb un valor estimat del contracte (VEC) de 48.500,00
euros, IVA exclòs.
Fonaments de dret
D'acord amb la previsió de l'article 18 LCSP , el contracte té naturalesa mixta perquè inclou
prestacions corresponents a un contracte de serveis i a un contracte de subministrament.
El règim jurídic de l'adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte de
serveis atenent que la prestació del contracte de serveis conté la prestació considerada
principal.
La LCSP en el seu article 159 permet que en els contractes de serveis de valor inferior a
100.000 euros, el procediment d'adjudicació sigui el procediment obert simplificat.
Segons disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, la competència correspon a
l’Alcalde. Tanmateix, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 17 de juny de 2019, la
Junta de govern és competent per a l'aprovació de tota la tramitació d'expedients de
contractació que superin els 6.000,00 euros.
L'article 61.2 de la LCSP permet que l'òrgan de govern delegui les seves competències i
l'article 11 de la Llei 11/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya regula l'autorització de la signatura dels actes
administratius als titulars dels òrgans administratius o unitats administratives, considerant-se
a tots els efectes per l'òrgan titular de la competència.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació de l'arrendament de l'enllumenat
decoratiu de nadal i el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment del enllumenat
decoratiu nadalenc de l'ajuntament de Parets del Vallès, per procediment obert simplificat,
per un import màxim de licitació de 24.250,00 euros, IVA exclòs.
Segon. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir el contracte.
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Tercer. Obrir el procediment d’adjudicació de l'esmentat contracte mixte
(serveis/subministrament), mitjançant procediment obert simplificat, i simultàniament
anunciar la licitació mitjançant publicació en el perfil del contractant. Atorgar un termini de 15
dies, a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’anunci referit per tal de presentar
les ofertes.
Quart. Autoritzar al responsable del servei de contractació la signatura del requeriment al
licitador que hagi presentat l'oferta amb millor relació qualitat preu per que aporti i/o acrediti
la documentació exigida als plecs.
Cinquè. Declarar l’execució del present contracte de despesa pluriennal d’acord amb el que
disposa l’article 174 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè. Designar, de conformitat amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, com a responsable d'aquest contracte al tècnic de comerç.
Setè. Aprovar la proposta de despesa en fase A núm. 920190004871 per un import de
19.389,65 euros, amb càrrec a la partida 1310 165 22699 "Altres despeses diverses.
Activitats imatge i projecció del municipi", i assumir el compromís de consignació
pressupostaria a l'exercici 2020, per la temporada del Nadal 2019-2020.
Vuitè. Publicar, al Perfil del contractant: el plec de clàusules administratives i la memòria
tècnica, l'acord d’aprovació de l’expedient i l'anunci de convocatòria.

Codi Validació: 3PXP97SKY66MSHLS53WPWMKLA | Verificació: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Parets del Valès amb data de la signatura electrònica

2/2

