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Contractació
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp.C175-2019-6732. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament
de l’ enllumenat de nadal
Antecedents
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Nuria Targarona Bonàs
Miguel Angel Méndez Gil

L’alcalde per Decret d’alcaldia número 2019/1279 de data 25/09/2019 acorda la
iniciació de l’expedient de contractació de l’esmentat contracte.
Es sol·licita reserva de crèdit suficient i adequat per dur a terme la contractació de
l’esmentat contracte, documents expedits per l’Interventor el 17 d’octubre de 2019.
Fonaments de Dret
Aquesta licitació es regeix pel plec de clàusules administratives particulars , pel Plec
de prescripcions tècniques de subministrament mitjançant compra de l'enllumenat
de Nadal de Premià de Mar i el plec de clàusules administratives generals les
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més de la
normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
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El 25 d’octubre de 2019, des del departament de Promoció Econòmica, es redacten
les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de
Subministrament mitjançant compra de l'enllumenat de Nadal de Premià de Mar
depenent de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Premià de Mar.
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El valor estimat del contracte és de 24.793,38 € (vint-i-quatre mil set-cents
noranta- tres euros amb trenta-vuit cèntims). Aquest valor comprèn el termini
d’execució que és de 36 mesos .
El VEC s’ha calculat de la manera següent:
Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte

Base imposable
24.793,38 €
0,00 €
0,00 €

El pressupost base de licitació és de 24.793,38 € (vint-i-quatre mil set-cents
noranta-tres euros amb trenta-vuit cèntims),IVA exclòs, es desglossa de la forma
següent:

Nuria Targarona Bonàs
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m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant
RLOPD).
q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola,
desplegada pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.

Any
2019
2020
2021

Base imposable IVA desglossat Import, IVA inclòs
8264,46
1735,54
10000,00
8264,46
1735,54
10000,00
8264,46
1735,54
10000,00

De la quantitat anterior, correspon en concepte d’impost sobre el Valor Afegit:
5.206,62 € ( cinc mil dos-cents sis euros amb seixanta-dos cèntims)

El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta
implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives
Generals aplicables als contractes de d’obres d’aquesta Corporació, així com
despeses suplides, taxes, timbre de col·legi, si escau, etc.
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit
suficient i adequat per al pagament dels serveis que són objecte d’aquest contracte.

Miguel Angel Méndez Gil
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A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen,
no només el preu del contracte, sinó també l’IVA i els demés tributs que li siguin
d’aplicació segons les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat
corresponent a l’IVA figurarà com a partida independent i per la comparació de
l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament, el preu sense
IVA.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

66dfd897b24d40d0a38bb91c5379399e001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2019/1484 - Data Resolució: 04/11/2019

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Contractació

El crèdit pressupostari per a fer front a la despesa és:
5007.43101.6230000
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat
sumari per raó de la quantia d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
Les necessitats actuals de contractar aquest servei són:

04/11/2019 Substitució Secretària General
Núm. Resolució: 2019/1413 Data Resolució: 17/10/2019

De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat
que justifiquen la contractació són:
-

Es tracta de la compra de diverses garlandes de Nadal per substituir una
part de les actuals garlandes obsoletes i/o avariades.

De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè:
-

Es tracta d’una compra única que inclou diverses garlandes de Nadal.

De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aquest contracte no està
subjecte al principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Nuria Targarona Bonàs

L’òrgan competent per a aquesta contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona de la LCSP, és l’Alcalde qui té l’atribució per dur a terme les
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas els 6.000.000,00 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici
ni la quantia assenyalada. Ara bé, mitjançant decret d’Alcaldia número 2019/902,
de data 27 de juny, publicat al BOP de data 8 de juliol de 2019, aquest òrgan ha
delegat aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local.
La proximitat de les Festes de Nadal i la instal·lació de les garlandes requereix
aprovar l’expedient amb la màxima celeritat, així s’ha de procedir a avocar la
competència d’acord amb el que estableixen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
S’ha incorporat fiscalització favorable de l’interventor.
Resolució
Per tant, resolc

Miguel Angel Méndez Gil
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El plec de clàusules administratives particulars s’ajusta en el seu contingut a les
prescripcions de la LCSP.
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Primer. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant
decret d’Alcaldia número 2019/948, de data 9 de juliol, publicat al BOP de data 22
de juliol de 2019, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació del
subministrament de l’enllumenat de Nadal.
Segon. APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars, per a la contractació del subministrament de l’enllumenat de Nadal.
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Tercer. AUTORITZAR la despesa per l’import màxim estimat de de 30.000,00€
(trenta mil euros) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
5007.43101.6230000, de conformitat amb el quadre d’anualitats següent:
Any
2019
2020
2021

Base imposable IVA desglossat Import, IVA inclòs
8.264,46
1.735,54
10.000,00
8.264,46
1.735,54
10.000,00
8.264,46
1.735,54
10.000,00

Quart. TRAMITAR la contractació per procediment obert simplificat sumari, i
Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant per a que les empreses
interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini de 10 dies hàbils
següents a la publicació de l’anunci.
Cinquè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local
que se celebri.
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