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DECRET
Atès que per part de la Gerent de l'Agència de Promoció «Reus Promoció» existeix
informe sobre la necessitat de contractar l'arrendament, muntatge, manteniment i
desmuntatge de l'enllumenament ornamental de Nadal de Reus, a l’empara de
l’article 28 de la 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 del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP).
Atès que juntament amb l’esmentat informe de necessitats es fa tramesa del plec
de prescripcions tècniques i de la retenció de crèdit.
Vist el que disposa l'article 116.1 de la LCSP i en ús de les competències que
resulten de l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la mateixa llei,
HE RESOLT:
Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació de l'arrendament, muntatge,
manteniment i desmuntatge de l'enllumenament ornamental de Nadal de Reus,
amb un pressupost base de licitació anual de 81.312,00 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat del contracte de 147.840,00 euros (més l'IVA que li correspongui).
Segon.- Instar al Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament de Reus per tal que inicii la redacció del plec de clàusules
administratives particulars de la contractació esmentada, i la resta de documents
de l’expedient de contractació.
Ho mana i signa Molt Il·lustre Sr. Alcalde Accidental en virtut de l'avocació de
competències que resulta del decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2019, a la
ciutat de Reus a la data que consta en la diligència de registre.
L'Alcalde Accidental

El Secretari

Daniel Rubio Angosto

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019013839 de data 27 d'agost de
2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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