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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA 25/2019

Assumpte: contracte teatre per infants programa Dinàmica Educativa curs 2018/2019.
Atès que consta informe de la Tècnica d’educació, Sra. Mercè Roma i Puigpinós, de data 18 de
gener de 2019, que transcrit literalment diu així:
“Informe tècnic sobre la contractació d’una companyia de teatre per realitzar una obra de
teatre per infants d’alumnes escolaritzats en els centres educatius d’educació infantil i
primària de la comarca del Pla d’Urgell
1 Antecedents
El Projecte de Dinàmica Educativa és un recurs d'iniciativa comarcal que incideix en l'àmbit
educatiu mitjançant programes d'actuació específics, que permeten als infants i joves conèixer
el seu entorn més proper mentre participen en projectes culturals, esportius, de promoció de
conductes saludables i d’educació ambiental o valors com la solidaritat i el civisme. Les
activitats van adreçades a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària de la
comarca.
Aquest neix de la necessitat de fomentar la cultura i el coneixement de la comarca als alumnes
dels centres educatius de primària i secundària de la comarca.
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És un projecte que es duu a terme des de fa aproximadament 16 anys i que és fruit de la
col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i el Centre de Recursos pedagògics del
Pla d’Urgell.
L’objectiu d’aquesta col·laboració es posar a l’abast dels centres educatius, del professorat i de
l’alumnat de la comarca un seguit de propostes per fomentar el coneixement i arrelament
comarcal i contribuir a la formació dels nostres infants i joves;
2 Necessitat a satisfer
Una de les activitats que es volen realitzar és una obra de teatre pels alumnes d’educació
infantil i 1r. i 2n. de primària escolaritzats ens les centres educatius de la comarca del Pla
d’Urgell. L’obra, a càrrec de la companyia Butai Produccions S.C.P., amb el NIF núm. J25734732, porta per nom Draps.
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3 Característiques del contracte
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: : Contractació de la companyia Butai Produccions S.C.P., amb el NIF
núm. J-25734732, porta per nom Draps per quinze representacions d’aquesta obra per
alumnes d’educació infantil i 1er. i 2n. de primària escolaritzats en els centres educatius de la
comarca del Pla d’Urgell.

Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 92312100-2
Valor estimat del contracte 6000,00€

IVA: 1.260,00€

Preu ( IVA exclòs): 6.000,00€
Duració: del 18 de gener del 2019 al 10 de febrer del 2019 es realitzaran un total de 15
representacions .
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4 Proposta d’adjudicació
Es proposa la Contractació de la companyia la companyia Butai Produccions S.C.P., amb el
NIF núm. J-25734732, porta per nom Draps per quinze representacions d’aquesta obra per
alumnes d’educació infantil i 1er. i 2n. de primària escolaritzats en els centres educatius de la
comarca del Pla d’Urgell. El pressupost demanat a aquesta companya és de 6.000,00E, IVA
exclòs. Aquesta companyia té capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
El correu electrònic de contacte de la companyia és butaiproduccions@butaiproduccions.com
Per últim, i en compliment del que disposa l’article 118.3 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, es justifica que no s’està alterant l’objecte del contracte, acreditant que no s’està
fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
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Aquesta companyia ha estar contractada l’any 2018 per la realització d’una obra de teatre per
infants dins del programa de dinàmica educativa. El motiu pel qual es torna a proposar la seva
contractació és que un cop estudiades les diferents ofertes que ens han arribat, la seva és la
que es troba més adequada. L’espectacle que ofereixen està adreçat a alumnes de P-3,P-4 , P5 i primer i segon de primària. Disposem d’un dossier pedagògic adreçat al professorat per
poder treballar amb l’alumnat. També s’ha valorat la temàtica de l’obra ja que d’altres ja havien
estat proposades en anteriors edicions.”
Atès el pressupost presentat per l’empresa Butai Produccions SCP, per a la realització de 15
representacions de l’obra “ Draps” per un import total de 6.000,00€ més 1.260,00€ d’IVA;
Atès que l’art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
assenyala que es consideren contractes menors, els de valor inferior a 15.000,00€ quan es
tracti de subministrament i serveis;
Atès que l’esmentat article també preveu que en els contractes menors s’exigirà un informe
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la
factura corresponent;
Atès que consta partida econòmica per a la realització d’aquests treballs a càrrec de la partida
326.00-227.00 (01) del pressupost econòmic de l’any 2019;
Atès que l’art. 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix que excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva
als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, així com quan produeixin efectes
favorables a l’interessat, sempre que els suposats de fet necessaris existissin en la data en
que es retrotregui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres
persones;
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Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 128 i 129 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;
RESOLC:
PRIMER. Donar conformitat a l’informe tècnic emès en relació amb la necessitat de contractar
el servei i la justificació de que no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per
evitar el procediment corresponent.
SEGON. Contractar l’empresa BUTAI PRODUCCIONS SCP amb CIF J-25734732 per a la
realització quinze representacions de l’obra “Draps” a alumnes d’educació infantil i 1er. i 2n. de
primària escolaritzats en els centres educatius de la comarca del Pla d’Urgell, pel període 18
de gener a 10 de febrer de 2019, per un import de 6.000,00€ més 1.260€ d’IVA.
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TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 326.00-227.00 (01) del
pressupost econòmic 2019, quedant supeditada aquesta aprovació a la finalització de
l’exposició pública del Pressupost de l’exercici 2019.

QUART. Notificar el contingut d’aquest Decret a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir
de la data de la seva signatura.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que es realitzi.

Mollerussa, 21 de gener de 2019
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Davant meu:
El president

La secretaria

Joan Trull i Borràs

Anna Areny i Torra
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