ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Servei de Comerç i Consum

INFORME JURÍDIC SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN
RÈGIM DE COMPRA, DE CASETES DE FUSTA PER LA REALITZACIÓ DE LA
FIRA SANTA LLÚCIA I D’ALTRES FIRES TEMÀTIQUES I ESDEVENIMENTS A
LA CIUTAT DE SABADELL

I.- ANTECEDENTS

CPV: 45223822-4 - Elements prefabricats
L’informe tècnic de data 8 de setembre de 2020 manifesta la necessitat de contractar
el subministrament en règim de compra de 40 casetes de fusta destinades a la
realització de la Fira Santa Llúcia i d’altres fires temàtiques i esdeveniments a la la
ciutat de Sabadell. Donat que les casetes que s’han fer servir fins ara a la Fira de
Santa Llúcia, són dels propis participants i no han estat renovades des de fa molts
anys, l’Ajuntament de Sabadell vol donar un aspecte més estètic i un aire més
entranyable i acollidor a aquesta tradicional fira que es remunta a l’any 1934, així
com establir un estil propi per a d’altres fires temàtiques de la ciutat.
D’acord amb la naturalesa del contracte de subministrament, considerant l’import del
valor estimat del contracte i els criteris d’adjudicació, el procediment d’adjudicació
serà el procediment obert simplificat que regula l’article 159.1 de la LCSP. No es
preveu cap pròrroga.
El contracte consisteix en el subministrament i posada a disposició de les 40 casetes
de fusta, en un sol lliurament, que s’haurà de realitzar en un termini màxim d’un mes
a comptar de l’endemà de la data de formalització del contracte.
II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Segons l’informe tècnic justificatiu emès en data 8 de setembre de 2020, l’objecte del
contracte és el subministrament en règim de compra de 40 casetes de fusta per la
realització de la Fira Santa Llúcia i d’altres fires temàtiques i esdeveniments a la
ciutat de Sabadell.
El subministrament serà el de 40 casetes de fusta de mides exteriors aproximades
(Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm., que siguin fàcils i ràpides de
muntar i permetin la unió entre dues d’elles, per convertir-se en una de sola; i que
acompleixin totes les especificacions descrites en el plec tècnic.
El contracte no s’ha dividit en lots, la qual cosa s’ha justificat d’acord amb el que
preveu l’art. 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara
endavant LCSP) en els plecs de clàusules administratives particulars i en l’informe
tècnic justificatiu esmentat.
Aquest contracte administratiu té naturalesa de contracte de subministrament, de
conformitat amb l’article 16 de la LCSP, ja que té per objecte l’adquisició de 40
casetes de fusta.
Segons l’article 16.3 c) de la LCSP en tot cas, es consideren contractes de
subministrament els de fabricació pels quals la cosa o coses que han de ser lliurades
per l’empresari s’han d’elaborar d’acord amb característiques peculiars fixades
prèviament per l’entitat contractant, encara que aquesta s’obligui a aportar, totalment
o parcialment, els materials necessaris.
El pressupost base de licitació és d’un import de 53.719,00 € (IVA exclòs). 65.000,00
€ (IVA inclòs del 21%).
El valor estimat del contracte és de 53.719,00 € (IVA exclòs) i no es preveu cap
modificació del contracte, cap pròrroga ni cap revisió de preus.
Considerant l’import del valor estimat del contracte i els criteris d’adjudicació, el
procediment d’adjudicació serà el procediment obert simplificat que regula l’article
159.1 de la LCSP, aplicable, en el cas de contractes de subministraments i de
serveis, quan el valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 € i en els quals els
criteris ponderables mitjançant judici de valor no superen el 25% del total.
La durada prevista del contracte és d’un mes des de la seva formalització.
A l’expedient, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la LCSP,
s’incorporen els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquesta licitació, informe justificatiu de la necessitat del
contracte així com la justificació de la insuficiència dels mitjans.
Els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
s’ajusten a les previsions dels articles 122, 124 i següents de la Llei.
D’acord amb l’article 159.2 de la LCSP, l’anunci de licitació només caldrà que es
publiqui en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
La mesa de contractació valorarà les ofertes i assistirà l’òrgan de contractació
competent (article 326 i DA2ª de la LCSP).
El termini mínim de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals de conformitat
amb l’article 159.3 en relació amb la D.A dotzena de la LCSP.
L’òrgan competent en base al valor estimat del contracte és la Tinenta d’alcaldessa
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, en virtut del decret
de delegació d’alcaldia núm. 6748/2019, de 25 de juny de 2019.
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III.- CONCLUSIONS
Per això proposo l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte administratiu de
subministrament, l’objecte del qual és el subministrament en règim de compra de 40
casetes de fusta per la realització de la Fira Santa Llúcia i d’altres fires temàtiques i
esdeveniments a la ciutat de Sabadell, amb codi CPV: 45223822-4 - Elements
prefabricats, amb una durada d’un mes des de la seva formalització.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 65.000,00 € (IVA inclòs). El valor
estimat del contracte és de 53.719,00 € (IVA exclòs)
TERCER.- Aprovar les autoritzacions de la despesa per aquesta contractació, per un
import total de 65.000,00 € (IVA inclòs), segons l’aplicació pressupostària, import i
exercici següents:
Exercici

Aplicació
pressupostària

2020

514/4391/62902

Projecte
pressupostari

Núm. apunt
previ

2020/2/AJSBD/43
9202000009972
Casetes de Nadal

TOTAL

Núm.
Referència

Total (IVA
inclòs)

22020008285

65.000,00€
65.000,00 €

QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de contractació que assistirà a aquest
òrgan de contractació i que serà la Mesa competent per la valoració de les ofertes
que es presentin; La composició de la Mesa de contractació consta a l’apartat R de
l’Annex 1.- Quadre resum, del Plec de clàusules administratives particulars regulador
d’aquesta contractació.
CINQUÈ.- Publicar aquesta licitació en el perfil del contractant, amb indicació que a
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del contractant s’iniciarà el
còmput del termini de 15 DIES NATURALS de presentació de proposicions.

Sabadell, a data de la signatura electrònica

Cristina Muñiz Olivera
Tècnica d’Administració General
Cap de Secció de Consum
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