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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE
MUNTATGE,
FUNCIONAMENT
I
DESMUNTATGE D'INFLABLES REFRESCANTS
PER A L'ESTIU XIC'S ALS BARRIS 2022

Localització de l'activitat

DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient núm. 6852/2022, relatiu a la contractació menor del servei de muntatge,
funcionament i desmuntatge d'inflables refrescants per a l'estiu Xic's 2022
Tràmit: adjudicació del contracte menor
Fets
1. L’expedient instruït per a la contractació del servei de muntatge, funcionament i
desmuntatge d'inflables refrescants per a l'estiu Xic's 2022, ha seguit la tramitació del
procediment administratiu de contractació menor aprovat per la corporació municipal.
2. El servei de contractació municipal proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa SILVIA RUBINAT CAMATS (XOUS), única oferta presentada i per sota del preu
de licitació.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, LCSP, i les disposicions
que la desenvolupen.
2. Acord núm. 503 de la Junta de Govern Local, adoptat en la sessió de 7 d'octubre de
2021, pel qual s'aprova el refós del procediment de contractació menor de l’Ajuntament
de Salou, i alhora de modificació puntual del mateix originàriament establert a l’acord de
1 de març de 2018.
3. La competència per adjudicar els contractes menors que subscrigui l’Ajuntament de Salou
correspon al regidor de Serveis Generals per delegació de l’alcalde (DEC/193/2020, de 13
de gener, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 18 de febrer de
2020).
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Resolució
1. Adjudicar el contracte menor del servei de muntatge, funcionament i desmuntatge
d'inflables refrescants per a l'estiu Xic's 2022, a favor de l’empresa SILVIA RUBINAT
CAMATS (XOUS), amb NIF 43714995E, pel preu de 8.794,28 €, IVA inclòs, dels quals
7.268,00 € corresponen a l’import de la prestació i 1.526,28 € a l’import de l’Impost
sobre el Valor Afegit.
2. La durada del contracte és del 6 de juliol fins al 24 d’agost de 2022.
3. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 337 22632 despeses
diverses infància (núm. operació 220220013613) i 24 924 22637 despeses diverses
participació ciutadana (núm. operació 220220015180).
4. Designar responsable del contracte al Coordinador Àrea Serveis a la Persona.
5. Les parts contractants es sotmeten expressament al quadre de condicions del contracte
publicat en el perfil de contractant i a la LCSP i a les disposicions que la desenvolupen.
6. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant i notificar-la a l’adjudicatari per a la
seva signatura d’acceptació.
7. Complir amb els requisits de publicitat de la informació relativa als contractes menors que
preveu la LCSP i de remissió d’informació al Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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