Resolució d’alcaldia
Expedient núm.: 290/2022
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert simplificat amb diversos criteris
d'adjudicació – Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Data
22.04.2022
22.04.2022
26.04.2022
26.04.2022
26.04.2022
05.05.2022

Memòria justificativa
Proposta de contractació
Informe de Secretaria
Informe sobre l’òrgan de contractació
Informe d’insuficiència de mitjans
Informe de fiscalització prèvia (Fase A)
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV:
92312000-1

Accepta renovació:
No

Pressupost base de licitació:
52.000€

Tipus de contracte: Serveis
Revisió de
Accepta
preus / fórmula:
variants: si
No

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Valor estimat del contracte: 52.000€ Impostos: 21%

Total: 62.920€

Data d'inici execució:
Agost 2022

Data fi execució: Agost
2022

Garantia provisional:
No

Garantia definitiva: Sí

Durada màxima: Agost 2022
Garantia complementària: No

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
RESOLC

DECRET

Contracte de serveis - Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022
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Document

Número: 2022-0378 Data: 05/05/2022

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació d’Espectacles i altres activitats per a les Festes
Majors 2022, mitjançant procediment obert simplificat i convocar-ne la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que regirà el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que
s’especifiquen a continuació i que es desglossen en l’Annex 1 del plec de clàusules:
Distribució de les aplicacions pressupostàries::
337.226.15 (Joventut): 5.750 €+21%IVA= 6.957,50 €
338.226.19 (Festes Majors): 46.250+21%IVA= 55.962,5 €

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
President: Fernando Bel Vidal, regidor responsable de l’àrea de Festes Majors.
Presidenta suplent: Araceli Michavila Arnau, regidora.
Vocals:


DECRET

SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

Número: 2022-0378 Data: 05/05/2022

QUART. Informar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.

Fernando Calpe Caballer, secretari interventor de la Corporació.

Laia Sanz Masclans, regidora responsable de l’àrea de Festes Populars.
Suplent: Pau Garcia Bel, regidor.
 Anna Mª Miguel Gilabert, adscrita al departament de Festes Majors.
Suplent: Anna Miralles Verge, funcionària.
 Isa Barreda Añón, funcionària adscrita als departaments de Festes Majors i Festes
Populars.
Suplent: Àngel Fabregat Homedes, funcionari.
Secretària de la Mesa: Míriam Muñoz Vidal, funcionària adscrita al departament de
Secretaria.
Secretària Suplent: Isis Maria Miró Solà, adscrita al departament de Secretaria.
En dono fe,
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer

El secretari,
Fernando Calpe Caballer

(Signatura electrònica i data al marge)
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