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Miriam Muñoz Vidal, secretària interventora accidental de l’Ajuntament de la Sénia,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de febrer de 2017, va adoptar, entre
altres, el següent acord:
06/04/04 Adjudicació del contracte per als espectacles de Festes Majors i Festes
Populars (Exp. 52/2017)
Atès que L'alcalde va detectar la necessitat de realitzar la contractació de la realització del
servei d'espectacles per a les Festes Majors i Festes Populars 2017 i materials necessaris.
Atesa la característica del servei es considera que el procediment més adequat és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Atès que es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a
seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 26/2017 es va aprovar iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules que ha de regir
l'adjudicació del contracte.
Atès que, mitjançant acord de Junta de Govern de data 16/01/2017 es va aprovar l'expedient
de contractació junt amb el Plecs de Clàusules per a l'adjudicació de la realització del servei
d'espectacles per a les Festes Majors i Festes Populars 2017 i materials necessaris, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i
es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació d'aquest.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de setze dies en el Perfil del
contractant perquè els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es va presentar 1 proposició que consta a l'expedient.
Atès que es va constituir la Mesa de contractació amb data 6/02/2017, i atès que només es
va presentar una proposta amb temps i forma que complia els requisits establerts en el Plec
de clàusules la Mesa de contractació va realitzar la proposta d'adjudicació a favor de Grupo
Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos, SL
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè presentés la documentació justificativa a què fa referència l'article 151.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la
constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s'hagi compromès
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
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Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
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Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l'article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre,
Pel fins aquí exposat la Junta e Govern acorda:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa Grupo Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos, SL el
contracte de serveis de realització del servei d'espectacles per a les Festes Majors i Festes
Populars 2017 i materials necessaris, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 26/2017 i
publicada en el Perfil de contractant.
SEGON. Disposar la despesa de 47.107,44 €, més 9892,56 d'IVA, és a dir, un total de
57,000 € (IVA inclòs) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
338.226.19 (Festes Majors): 43,858,38 €
338.226.23 (Festes Populars): 6.162,18 €
4311.226.20 (Fires): 6,175,44 €
334.226.08 (Cultura): 804 €
TERCER. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l'adjudicació definitiva als licitadors que no han estat
adjudicataris.
QUART. Notificar a Grupo Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos, SL, adjudicatari del
contracte, el present acord i citar-lo en breu per a la signatura del contracte.

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
I perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, fent l’excepció i reserva
que imposa l’article 206 del RD 2568/86 pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist i plau
L’alcalde,
Joan Moisés Reverté
(
Data i signatura al marge)
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CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte de la realització del servei d'espectacles per
a les Festes Majors i Festes Populars 2017 i materials necessaris en el Perfil de contractant
en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present Resolució.

