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Departament: OFICINA DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL
Número d’expedient: PACC2021000052
Número de registre: X2021010675
Assumpte: Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i la licitació del contracte
del servei de suport logístic, lloguer d'infraestructures, subministrament de plantes, muntatges florals i
coordinació tècnica per a l'Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat.

ANTECEDENTS
És d'interès d'aquest Ajuntament procedir a la licitació del contracte del servei de
suport logístic, lloguer d'infraestructures, subministrament de plantes, muntatges
florals i coordinació tècnica per a l'Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu de
Llobregat, i per aquest motiu el Regidor delegat de Cultura, ha proposat l’inici del
corresponent expedient de contractació i el cap del departament de Cultura, ha
redactat l’informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte i ha confeccionat el
plec de prescripcions tècniques.
En data 27 d'abril de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Plec de
Clàusules administratives Generals, aplicables als contractes de serveis i
subministraments, essent aplicables en tot allò que no contravingui la normativa
posterior i en concret la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).
El Plec de Clàusules Administratives particulars ha estat redactat per l’Oficina de
Contractació de conformitat amb la LCSP, el Reglament de Contractes de les
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre en allò no
derogat expressament; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local i text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu
2/2003 de 28 abril i resta de normativa aplicable.
S’ha emès informe jurídic número 98-C/2021, per la Tècnica Superior de
Contractació, Compres i Gestió Patrimonial que informa l’expedient de contractació i
els plecs que han de regir el contracte de servei de suport logístic, lloguer
d'infraestructures, subministrament de plantes, muntatges florals i coordinació tècnica
per a l'Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat, amb la corresponent
nota de conformitat a aquest informe de la Secretaria municipal; tots dos informes
obren a l’expedient, així com la fiscalització del mateix efectuada per la Intervenció de
fons municipal.
Aquest contracte es qualifica de contracte mixt de conformitat amb l’establert en
l’article 18 de la LCSP, que conté prestacions pròpies del contracte de
subministrament i de contractes de serveis, de conformitat amb l’article 18.1 a) de la
LCSP, essent la prestació de caràcter principal la corresponent al contracte de
serveis, tal i com queda justificat en l’expedient administratiu.
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Segons l’establert en la disposició addicional segona del LCSP en relació a l’atribució
competencial, sent que el punt primer determina l’atribució de competències a
l’Alcalde com a òrgan de contractació per l’aprovació de contractes de serveis, quan
el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni sis milions
d’euros com seria el cas del present contracte, com consta acreditat en l’informe
jurídic.
Aquesta facultat està delegada per Decret d’Alcaldia amb referència 2268/2019, de
data 19 de juny de 2019, de delegació d’atribucions de caràcter resolutiu a la Junta de
Govern local, i nomenament dels seus membres. Essent que de conformitat amb la
disposició addicional segona de la LCSP, i l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, en relació a l’avocació de la competència
delegada, es considera avocar la competència atribuïda a la Junta de Govern local a
favor de l’Alcaldia, donant compte a l’òrgan delegat
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats, l’Alcaldessa Presidenta,
fent ús de les atribucions que tinc legalment conferides per la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Avocar per aquest acte la competència atribuïda a la Junta de Govern
Local segons delegacions efectuades en aquest òrgan mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 2268/2019, de data 19 de juny de 2019.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
prescripcions tècniques que regiran la contractació del de servei de suport logístic,
lloguer d'infraestructures, subministrament de plantes, muntatges florals i coordinació
tècnica per a l'Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada, on
s’inclouen els pactes i les condicions específiques definidores dels drets i obligacions
que assumiran les parts contractants.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant sotmès a regulació
harmonitzada, per un pressupost base de licitació de 203.861,88 € IVA inclòs, dels
quals 168.935,44 € corresponen al pressupost net sense IVA i 34.926,44 €
corresponen al 21% d’IVA.
Atenent la durada del contracte, aquesta despesa s’imputarà a les partides: 400
3330022300, 400 3330020500 i 4003330022609, de l’exercici en curs
QUART.- Establir que la durada del contracte serà de DOS (2) ANYS, a comptar a
partir de la signatura del contracte. El contracte preveu dues pròrrogues per un
període màxim d’un any cadascuna.
CINQUÈ.- Anunciar la licitació en el Perfil del Contractant, fent constar que el termini
per a la presentació de proposicions és de 30 dies naturals, on els licitadors trobaran
informació sobre la present licitació i la documentació relativa a la mateixa.
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SISÈ.- Donar compte del present Decret, en la propera sessió de la Junta de Govern
Local que se celebri.
SETÈ.- Comunicar la present resolució al Departament de Cultura, als departaments
de Tresoreria i Intervenció i al director de l’Àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques
Socials.
VUITÈ.- Contra aquest acte, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictat o bé directament recurs contenciós
administratiu davant l’odre jurisdiccional contenciós administratiu d’acord amb els
terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tanmateix, poden
interposar qualsevol altre que considerin pertinent.
Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.
L'Alcaldessa

En dono fe
El Vicesecretari
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