DECRET
Vist l’expedient 2018/3528 de tramitació del procediment obert simplificat de contractació del
subministrament i instal·lació d’un tobogan sintètic de gel i altres subministraments
complementaris, i els serveis annexos, per tal de dinamitzar la campanya de Nadal del municipi
d’Arenys de Mar, en 5 lots diferents i criteris d’adjudicació de caràcter objectiu exclusivament,
de conformitat amb el que es preveu a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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, per l’adjudicació de l’obra esmentada.
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Vistos els informes justificatius de la contractació de 17 d’octubre, d’enguany.
Vist l’informe jurídic de 19 d’octubre, d’enguany, conformat per la Secretària Municipal i el Plec
de Clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment per a l’adjudicació del
contracte mixt de subministrament i instal·lació d’un tobogan sintètic de gel i altres
subministraments complementaris, i els serveis annexos.
Vista l’existència d’una despesa plurianual, i el que es preveu a l’article 80.1 b) del RD 500/1990
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos .
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal 272-2018, SUBMINISTRAMENT I
SERVEI TOBOGAN SISTETIC DE GEL, emès de data 30 d’octubre de 2019.
Vist el Decret d’Alcaldia 443/2016 d’11 d’abril de 2016 de delegació de competències en
matèria de contractació en favor de la Junta de Govern, i l’autorització atorgada a aquesta
Alcaldia pels articles 9.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i 10.1 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector
públic, per pogué avocar puntualment les competències delegades en aquest àmbit.
Vist l’article 117 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen 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, per l’adjudicació esmentada i les
atribucions que m’atorga la seva Disposició Addicional segona, apartat primer,
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Resolc:
1.- Avocar la competència que fou delegada a la Junta de Govern Local en matèria de
contractació, pel que fa a la tramitació i resolució del present expedient, relatiu al contracte
mixt de subministrament i instal·lació relatiu a la “Contractació del subministrament i instal·lació
d’un tobogan sintètic de gel i altres subministraments complementaris, i els serveis annexos, a la Riera
d’Arenys de Mar, per tal de dinamitzar la campanya de Nadal del municipi.”
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2.- Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació esmentat.
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3.- Aprovar l’expedient de contractació núm. 2018/3528, de tramitació mitjançant
procediment obert simplificat, en 5 lots diferents i criteris d’adjudicació de caràcter objectiu,
de conformitat amb el que es preveu a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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, per a l’adjudicació del contracte mixt de “subministrament i instal·lació d’un tobogan sintètic
de gel i altres subministraments complementaris, i els serveis annexos, per tal de dinamitzar la
campanya de Nadal del municipi d’Arenys de Mar”, amb un preu anual del contracte dels 5 lots
previstos de 30.679,48 € , més 6.442,69 € d’IVA, que suma un total de 37.122,17 €.
El Preu anual de cada lot es el següent:
Lot 1: Subministrament i Instal·lació d’un tobogan sintètic de gel
Lloguer, instal·lació i desmuntatge d’ instal·lació: : 18.900 € IVA exclòs
IVA: 3.969 €
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Lot 3: Subministrament i instal·lació i desmuntatge d’un mòdul “guixeta” de 4,10 x 2,25
Lloguer, instal·lació i desmuntatge d’instal·lació: 526,36 € IVA exclòs
IVA : 110,54 €
Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel
Servei de vigilància prestat per personal amb TIP: 2.768 € IVA exclòs
IVA : 581,28€
Lot 5 : Servei de gestió del tobogan de gel
Servei de dinamització i gestió del tobogan de gel prestat per
5.629,88 € IVA exclòs
IVA : 1.182,27 €

operaris de l’empresa contractada

4.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que han de regir, la “Contractació del subministrament i instal·lació d’un tobogan sintètic de gel i
altres subministraments complementaris, i els serveis annexos, a la Riera d’Arenys de Mar, per tal de
dinamitzar la campanya de Nadal del municipi .
5.-Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació esmentat anteriorment i la seva
publicació al perfil del contractant, de conformitat amb el s’estableix a la clàusula 15 del Plec de
Clàusules administratives particulars, fixant un termini de presentació d’ofertes, de 15 dies
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant.
6.- Autoritzar la despesa anual prevista de 30.679,48 € , més 6442,69 €, d’IVA, que suma un
total de 37.122,17 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
2018 30.4314.20800. Arrendament altre immobilitzat material 26.869,00
2018 30.4313.22701. Seguretat comerç- Prom econòmica 3.349,28
2018 30.4313.22699. Activitats dinamització comerç-prom.econ 6.812,15
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Lot 2: Subministrament, instal·lació i desmuntatge de materials complementaris: equip de
so i d’il·luminació
Lloguer equip de so i d’il·luminació i retirada : 2.855,24 € IVA exclòs
IVA: 599,60 €
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7.-Pel que fa a la despesa de l’any 2019, adoptar el compromís de reservar la quantitat
necessària, al pressupost del proper exercici per fer-li front.
8.-Comunicar aquesta resolució a la Intervenció Municipal.
En dono fe
La secretària

Annabel Moreno Nogué
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L’alcaldessa
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