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(MR/ra)

DECRET 5512/2020
ATÈS que l’informe tècnic del Servei de Comerç i Consum de 8 de setembre de
2020 manifesta la necessitat de la compra de 40 casetes de fusta destinades a la
realització de fires temàtiques per la ciutat. El subministrament és en règim de
compra, la instal·lació, muntatge i desmuntatge així com el manteniment, anirà a
càrrec del personal de l’Ajuntament o personal de suport.
ATÈS que l’objectiu d’aquest contracte és el donar suport a les fires temàtiques de la
ciutat. La fira més important serà la de Santa Llúcia, però també facilitaran i donaran
suport a d’altres fires i esdeveniments que es puguin realitzar a Sabadell.
ATÈS que per l’execució d’aquestes finalitats s’ha considerat la necessitat i
conveniència d’iniciar un expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte
de subministrament amb CPV: 45223822-4 - Elements prefabricats, amb un
pressupost de licitació de 65.000,00 € (IVA inclòs). El valor estimat del contracte és
de 53.719,00 € (IVA exclòs).
ATÈS que l’adjudicació d’aquest contracte de subministrament es realitzarà
mitjançant procediment obert simplificat que regula l’article 159.1 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 dels Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
ATÈS que per decret d’alcaldia núm. 2717/2018, de data 8 de març es va aprovar un
plec tipus per procedir a l’adjudicació de contractes de subministraments, mitjançant
procediment obert simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del Sector Públic que és el marc de referència que caldrà
utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest
contracte.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics corresponents del Servei
de Comerç i Consum.
VISTA la prèvia fiscalització per la Intervenció General de l’existència de crèdit
suficient per fer front a la despesa de l’esmentada contractació de 65.000,00 € (IVA
inclòs), segon les aplicacions pressupostàries, imports i exercicis que es detallen a la
part dispositiva d’aquest decret.
És per tot el que precedeix que, com a tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu en ús de les atribucions que m’ha delegat l’Alcaldia
en virtut del Decret núm. 6748/2019, de 25 de juny de 2019.
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14/09/2020 21:59
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RESOLC
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

Projecte
pressupostari

2020

514/4391/62902

2020/2/AJSBD/43
Casetes de Nadal

Núm. apunt
previ

Núm.
Referència

920200009972 22020008285

TOTAL

Total (IVA
inclòs)
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 la data de la signatura electrònica

La tinenta d’alcaldessa de
Desenvolupament Econòmic
i Impuls Administratiu

El secretari general,

FIRMADO
14/09/2020 21:59

