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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/80/2022 POS
Codi document: AFI16I00S0

Assumpte: Decret d'aprovació de l'expedient de contractació de carpes pel Mercat de Música Viva de
Vic

DECRET
I ANTECEDENTS DE FET
En data 7 de juny de 2022, el gerent de l’OFIM, va emetre un informe d’insuficiència de
mitjans per portar a terme la contractació.
El 7 de juny de 2022, el gerent de l’OFIM va emetre un informe sobre la necessitat de
realitzar la contractació del servei bàsic de carpes, és a dir, lloguer i/o muntatge d’una carpa
poligonal o iglo, una tarima de fusta de 900 m2, i la corresponent assistència tècnica
especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge) per els espectacles programats
durant el 34è Mercat de Música Viva de Vic a la Zona exterior de l’Atlàntida, en el que es
detalla la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per satisfer-les.
En data 14 de juny de 2022, per decret de presidència de l’OFIM, núm. 120/2022, es va
resoldre l’inici de l’expedient i justificació de la necessitat per a la contractació del servei
bàsic de carpes, és a dir, lloguer i/o muntatge d’una carpa poligonal o iglo, una tarima de
fusta de 900 m2, i la corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge,
funcionament i desmuntatge) per els espectacles programats durant el 34è Mercat de
Música Viva de Vic a la Zona exterior de l’Atlàntida, que organitza l’Organisme Autònom de
Fires i Mercats, mitjançant procediment obert simplificat sumari, per import de vint-i-quatre
mil cinc cents euros (24.500,00€) IVA exclòs, atenent la necessitat exposada a l’informe de
data 7 de juny de 2022, emès pel gerent de l’OFIM.
En data 15 de juny de 2022, s’ha finalitzat l’elaboració del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques.
En data 15 de juny de 2022, la Secretaria de la corporació ha emès informe favorable en
relació als plecs que regeixen la contractació i a l’aprovació de l’expedient.
En data 21 de juny de 2022, s’ha emès informe de fiscalització per part de la Intervenció de
la corporació, acreditant l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre les
despeses que comporta el contracte per a l’Administració.
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II FONAMENTS DE DRET
II. 1 Legislació aplicable
 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 Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
 El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, en allò que no s’oposi a la LCSP.
 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

II. 2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que contenen les determinacions establertes en els articles
122 i 124 de la LCSP i els articles 67 i 68 del RGLCAP, ajustant-se el contingut del plec a les
exigències de la contractació administrativa establertes per les citades normes.
El contracte a realitzar és un contracte de serveis, a tenor del que disposa l’article 17 de la
LCSP, on s’estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són
prestacions de fer, consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció
d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament
Dins del contracte s’inclouen prestacions definides com a pròpies d’un contracte de
subministrament, així com altres de serveis, sent de major importància econòmica les
segones. En conseqüència, el contracte mixt que engloba ambdues prestacions, participarà a
tots els efectes de la naturalesa dels contractes de serveis definits en la llei de contractes
amb les particularitat recollides als PCAP.
En el Decret d’inici d’expedient es proposa el procediment obert simplificat sumari, previst a
l’article 159 de la LCSP i el procediment proposat es considera adequat per al contracte que
es pretén realitzar.
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No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de
la directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2010, sobre contractació pública i per la que es
deroga la directiva 2004/18/CE.
Els criteris d’adjudicació del contracte per a la valoració i la selecció de la millor oferta en
relació qualitat-preu són criteris quantificables de forma automàtica, definits en la clàusula
16 del PCAP i els articles 145 i 146 de la LCSP.
El valor estimat del contracte és de cinquanta tres mil nou cents euros (53.900,00 €) IVA
exclòs. A l’expedient de contractació hi figura el valor estimat del contracte, amb indicació
de tots els conceptes que l’integren, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP.
El pressupost màxim de licitació és de vint-i-nou mil sis cents quaranta cinc euros (29.645,00
€) IVA inclòs, que es desglossa amb un import base de vint-i-vuit mil euros (24.500,00€)
sense IVA, i cinc mil quaranta cinc euros (5.145,00 €) corresponent a l’IVA (21%).
En el pressupost de l’OFIM per a l’exercici 2022 existeix consignació pressupostària per fer
front a la despesa del contracte a la partida pressupostària 1B30 4311 203040, d’acord amb
el document d’autorització de la despesa emès per la intervenció municipal.
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de
conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP 2017, és l’alcaldia, òrgan que va
delegar la seva competència a favor del president de l’Organisme Autònom de Fires i
Mercats, en data 28 de juny de 2019.
Vist l’informe proposta de gerència, de data 22 de juny de 2022.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia, de data 28 de
juny de 2019, RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del servei bàsic de carpes, és a dir, lloguer i/o
muntatge d’una carpa poligonal o iglo, una tarima de fusta de 900 m2, i la corresponent
assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge) per els
espectacles programats durant el 34è Mercat de Música Viva de Vic a la Zona exterior de
l’Atlàntid, mitjançant el procediment obert simplificat sumari, tramitació ordinària, amb la
utilització dels criteris de valoració continguts en la clàusula 16 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques que ha de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
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TERCER. Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2022, que es fixa
en la quantitat de vint-i-nou mil sis cents quaranta cinc euros (29.645,00 €) IVA inclòs, que es
desglossa amb un import base de vint-i-quatre mil cinc cents euros (24.500,00€) sense IVA, i
cinc mil vuit-cents vuitanta euros (5.145,00 €) corresponent a l’IVA (21%).
L’esmentada contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 1B30 4311 203040,
de l’estat de despeses del pressupost de l’OFIM per l’exercici 2022.
QUART. Convocar la licitació mitjançant la publicació al Perfil del Contractant de l’OFIM amb
el contingut contemplat en l’annex III de la LCSP, perquè durant el termini de deu (10) dies
hàbils es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar en el Perfil del Contractant de l’OFIM tota la documentació integrant en
l’expedient de contractació, en particular el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
de Prescripcions Tècniques.
Ho mana i signa el President de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, en el dia i l’hora
que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.
F_GRPFIRMA_PREOFIM
F_GRPFIRMA_SECOFIM
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