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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 7 de març de 2018 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 48/2018/G15000
ACORD NÚM. 15.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN EL
MUNTATGE I SERVEIS FIRALS I D’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE SANT
ISIDRE, PER A L’EXERCICI 2018 (48a. Edició).– EXPO GESTIÓ I SERVEIS
DE FIRES, SL (EXP. AEIO/ASG/Contractació/2016/51).
ANTECEDENTS
1. Per decret de l’alcalde president de la corporació, dictat en data 14 de març de
2017, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i
tramitació ordinària, del contracte administratiu mixt de subministrament
consistent en el muntatge i serveis firals i d’organització de la 47a Fira de
Sant Isidre 2017 de Viladecans, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’oferta
presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, pel termini comprès entre el
dia 10 d’abril de 2017 i el 30 de juny de 2017, prorrogable per a l’exercici de
2018, a favor de l’empresa Expo Gestió i Serveis de Fires, SL, per un import
total de 138.053,15 Euros (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici
industrial), d’acord amb el següent detall:
Import sense IVA
114.093,51 €

IVA (21%)
23.959,64 €

Total (IVA inclòs)
138.053,15 €

2. Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 2 de novembre de
2017, es va aprovar la pròrroga del present contracte administratiu mixt de
subministrament consistent en el muntatge i serveis firals i d’organització
de la Fira de Sant Isidre de Viladecans per a l’exercici de 2018 (48a. edició),
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques i l’oferta presentada, en tot el que millori els referits
plecs, a favor de l’empresa Expo Gestió i Serveis de Fires, SL, per un import
total de 138.053,15 € (l’IVA inclòs, despeses generals i benefici industrial),
d’acord amb el següent detall:
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Import sense IVA
114.093,51 €

IVA (21%)
23.959,64 €

Total (IVA inclòs)
138.053,15 €

3. L’informe emès pel director del Servei d’Empreses de l’Àrea d’Empreses,
Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Viladecans, en data 26 de febrer de
2018, es manifesta:
“Atès que el punt “1.9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE” del Plec de
Clàusules Administratives Particulars del contracte Muntatge i serveis firals i
d’organització de la 47a. Fira de Sant Isidre 2017 indica la possibilitat de
l’ampliació de l’objecte del contracte fins un màxim del 10,10% per necessitats
derivades d’activitats relacionades amb el sector de la restauració i necessitats
derivades de la realització d’actuacions relacionades amb la promoció del
turisme de la ciutat dintre el “Viladecans Experience”.
Atès que entre les mesures recollides en el Pla d’Actuació Municipal incorporen
les actuacions:




Definir projectes adreçats a la producció agrícola i la restauració amb
productes de km 0.
Promoure el consum de productes de la nostra horta.
Incorporar el patrimoni cultural, natural i agrícola, als valors turístics de la
ciutat i fomentar el turisme responsable i sostenible.

Atès que la Fira de Sant Isidre és un dels esdeveniments amb més projecció i
arrelament a Viladecans que incorpora sectors representatius de la ciutat com
són l’agrícola, l’empresarial, el comercial i l’associatiu.
Atès que donada la singularitat de la Fira es veu la necessitat estratègica
d’ampliar el servei objecte del contracte per tal d’utilitzar la seva visibilitat i
projecció (passen per la fira més de 300.000 visitants, molts d’ells d’altres
municipis) per tal d’utilitzar-la com a plataforma per promocionar el consum i la
restauració amb productes de la nostra horta, i convertir la Fira en una activitat
que atragui i fomenti el turisme responsable i sostenible a la ciutat,... ”
4. L’empresa Expo Gestió i Serveis de Fires, SL ha presentat una oferta
corresponent a aquesta ampliació per un import total de 13.943,37 € (IVA inclòs),
s’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA:
- IVA (21 %):

11.523,45 €
2.419,92 €

5. A l’esmentat informe, de data 26 de febrer de 2018, el director del Servei
d’Empreses de l’Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de
Viladecans, proposa la modificació del contracte administratiu mixt de
subministrament consistent el muntatge i serveis firals i d’organització de la 48a.
Fira de Sant Isidre 2018 de Viladecans, adjudicat a favor de l’empresa EXPO
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GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES S.L, ampliant el servei objecte del contracte en
un import total de 13.943,37 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:





Creació d’un espai nou on promocionar la restauració local (La Cuina de
Viladecans).
Incrementant l’atractiu de l’espai destinat a la venda de productes de Km0
(Mercat de la Cooperativa).
Augmentant el número d’activitats adreçades al ciutadà que es
desenvolupen dins el Cúbic (Espai Gastronòmic).
Generant un espai lúdic i festiu entorn la Plaça de la Mediterrània atractiu
tant pel turista com pel ciutadà.

6. De conformitat amb allò disposat a l’article 88 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu al càlcul del valor estimat dels
contractes, l’eventual modificació del present contracte es va preveure en aquest
càlcul, i en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte on es va establir que el seu valor estimat exclòs l’IVA, era de
270.357,60 €, desglossat en:
- Import del contracte (IVA exclòs)
- Import corresponent a l’eventual pròrroga (IVA exclòs):
- Import corresponent a l’eventual modificació (10,10%) (IVA exclòs):

122.778,20 €
122.778,20 €
24.801,20 €

7. L’ampliació que es proposa aprovar representa un increment del preu del
contracte d’un 10,10%.
8. Vista l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a
càrrec de l’aplicació pressupostària 20202 43110 22706 (desenvolupament
comerç local) (AD 12018000008214) del pressupost general de l’exercici de
2018.
FONAMENTS DE DRET
1. La clàusula 1.9. del plec de clàusules administratives particulars relativa a la
modificació del contracte, estableix que les ampliacions de l’objecte del
contracte vindran determinades per la necessitat de subministrar les
infraestructures per l’espai municipal de la fira, necessitats derivades d’activitats
relacionades amb el sector de la restauració i necessitats derivades de la
realització d’actuacions relacionades amb la promoció del turisme de la ciutat
dintre el “Viladecans Experience”. Aquestes noves necessitats seran
degudament justificades en l’expedient, i en aquests casos l’import corresponent
a aquesta modificació no podrà superar el 10,10% del preu del contracte
(incloses les pròrrogues).
2. Els articles 105.1. 106, 108 i 219 i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatius a la modificació dels contractes.
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3. L’article 219.2. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el TRLCSP, segons el qual les modificacions del contracte hauran
d’ésser formalitzades d’acord amb l’article 156 del mateix text legal.
4. L’article 99 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al reajustament de garanties dels contractes.
5. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
6. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al perfil del contractant.
7. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als
efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els
que estan en licitació o en altres fases contractuals.
8. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració
local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les
dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els
contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del
sector públic.
9. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques que
disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius
registres de contractes. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar
reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
10. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les
dades i documents des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
11. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
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Vist l’informe emès per la responsable de la unitat de Contractació i Compres del
departament de Compra Pública i pel responsable del departament
d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ del contracte administratiu mixt de
subministrament consistent en el muntatge i serveis firals i d’organització de la
Fira de Sant Isidre de Viladecans per a l’exercici de 2018 (48a. edició), adjudicat
a favor de l’empresa EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, SL, mitjançant
l’ampliació del servei objecte del contracte amb la creació d’un espai nou
on promocionar la restauració local (La cuina de Viladecans); incrementant
l’atractiu de l’espai destinat a la venda de productes de Km0 (Mercat de la
Cooperativa); augmentant el número d’activitats adreçades al ciutadà que
es desenvolupen dins el Cúbic (Espai Gastronòmic) i generant un espai
lúdic i festiu entorn la Plaça de la Mediterrània atractiu tant pel turista com
pel ciutadà; ampliació valorada en un import total de 13.943,37 € (IVA inclòs),
d’acord amb el detall següent:
- Import sense IVA:
- IVA (21 %):

11.523,45 €
2.419,92 €

SEGON.- APROVAR un increment del preu del contracte d’un 10,10%.
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import total de
13.943,37 € (IVA inclòs), amb a càrrec l’aplicació pressupostària 20202 43110
22706 (desenvolupament comerç local) (AD 12018000008214) del pressupost
general de l’exercici de 2018.
QUART.- REQUERIR EL CONTRACTISTA per a que en el termini màxim de 15
dies a comptar des de la data en que se li notifiqui el present acord de
modificació, procedeixi a incrementar la garantia definitiva dipositada
proporcionalment al nou preu del contracte, per import de 576,17 €.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord de modificació al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://seu.viladecans.cat/perfil-del-contractant.html.
SISÈ.- NOMENAR el Sr. Marc Sanmartí Rotllant, director de Serveis
d’Empreses de l’Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació, com a responsable
per part de l’Administració de la comprovació i vigilància de la correcta execució
de l’objecte de la modificació del present contracte.
SETÈ.- FACULTAR la Sra. tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals per a
la signatura del document de modificació del contracte administratiu.
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VUITÈ.- TRAMETRE la informació de la modificació del contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest
registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Expo Gestió i Serveis de Fires,
SL.
DESÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Empreses, Innovació i
Ocupació (Direcció d’Empreses i departament de Comerç i Turisme) i a l’Àrea de
Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió
Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de
les ENTITATS LOCALS, del 28-11-86.
Vist i plau
Alcalde-President
CPISR-1 C Carles Ruiz Novella
Ajuntament de Viladecans
12/03/2018 10:29:57

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
TCAT P Miguel Angel Garcia Gomez - DNI 37280976T
09/03/2018 15:33:54
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