DECRET DE GERÈNCIA
[decret]
Núm. de Decret i Data:
2019GER001369 24/09/2019

RELACIÓ DE FETS
1. El 18 de setembre de 2019, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, va emetre un informe tècnic d’acord amb el qual
manifesta que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha de contractar el
servei de creació, maquetació, impressió i distribució d’una guia turística per a
públic francòfon i proposa la conveniència d’aprovar l’expedient de
contractació d’aquest servei i convocar la licitació pel procediment obert
simplificat.
2. L’expedient de contractació del servei esmentat l’integren els documents
degudament formalitzats que a continuació es detallen:
a) L’informe tècnic de motivació de la necessitat de contractar el servei, emès
pel gerent
b) El plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte, redactat per la
tècnica de l'Àrea de Desenvolupament Local`
c) El plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica dels
Serveis Jurídics
d) La memòria jurídica de la contractació, redactada per la tècnica dels
Serveis Jurídics
e) L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient, emès per la interventora
f) L’informe jurídic preceptiu que preveu la disposició addicional tercera
apartat 8 de la 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 i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, emès pel secretari accidental
FONAMENTS DE DRET
1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva
2004/18/CE

2. L’article 17 de la 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 i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
3. L’article 159 de la 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 i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
6. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
7. L’article 174.2 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
8. L’article 80 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
9. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 16 de maig de
2012, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de maig de
2012, en el qual es delegava en la Gerència la convocatòria i adjudicació dels
expedients de contractació del servei públic de menjador escolar, entre d’altres.
Per això,
DECRETO:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de creació, maquetació, impressió
i distribució d’una guia turística per a públic francòfon, número d’expedient 2019022-S.
2. Convocar la licitació pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Autoritzar una despesa de vint mil euros (20.000 euros) iva inclòs amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 43 43200 22602 del pressupost general d’ingressos i
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’exercici 2019 i 10.000
euros a càrrec de l’exercici següent en què el contracte sigui vigent sotmesa a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les
obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
4. Designar els membres de la Mesa de Contractació següents:
Presidència:
La senyora Núria Caellas, tècnica dels serveis jurídics del Consell Comarcal
del Vallès Oriental o en la seva absència el senyor Jaume Viure i Ribas, cap
de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
Vocals:
El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell Comarcal del
Vallès Oriental i cap dels Serveis Jurídics, o en la seva absència el senyor
Gilbert Niubó Dois, tècnic superior de serveis jurídics.
La senyora Esperança Colom i Canal, interventora del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, o en la seva absència el senyor Joan Sala Font, tècnic
superior d’intervenció.
La senyora Núria Nadal i Ramos, tècnica de turisme de l’Àrea de
Desenvolupament Local, o en la seva absència la senyora Sandra Rodà Vey,
tècnica de turisme de l’Àrea de Desenvolupament Local.
Secretària:
El senyor Jesús Vicenç Martí Escorihuela, administratiu de l’Àrea de Persones
i Valors del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o en la seva absència la
senyora Lucia Luaña, tècnica de l’àrea de Persones i Valors.
5. Publicar aquesta licitació al perfil del contractant i a la plataforma de contractació
electrònica Vortal.

Document signat electrònicament.

