Exp. núm.: CS/2021004
GES-177/2021
Decret
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: servei de monitoratge, coordinació i dinamització del
casal d’estiu.
Codi CPV: 92000000-1 Serveis d’esbarjo, culturals i esportius, categoria 26 de
l'Annex II del TRLCSP.
Valor estimat del contracte: 166.877,76 euros IVA exclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 55.625,92 € IVA 21%: 11.681,44 €
Durada de l'execució: 1 any+2 anys de pròrroga
Durada màxima: 3 anys
(1+1)
A la vista de l'expedient de contractació tramitat i dels informes que consten a
l’expedient.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,
RESOLC
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per la
prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització del casal d’estiu de
Vilanova del Camí, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 55.625,92 euros més
11.681,44 euros d’IVA amb càrrec a la partida 52.326.22709 del pressupost
municipal.
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 67.307,36 euros IVA inclòs.
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Procediment de contractació: obert

Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions
tècniques que regiran el contracte.
Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Vocals:
- Vanesa González Marquez, Regidora.
Suplent: Un/a regidor/a del partit V365.
- Núria Vilà Vila, Secretària de la Corporació.
- Carla Prat Vives, Interventora de la Corpora.ció
- Cristina Farrés Guitart, Tresorera Municipal
- Montserrat Salvado Riado, del Servei de Contractació i Compres.
Secretària de la Mesa:
- Anna Maria Castro Serra, del Servei de Contractació i Compres.
El/la suplent/a de la resta de vocals seran designats/ades per delegació, si s’escau.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
L’Alcaldessa

Davant meu
La Secretària accidental
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President:
- Xavier Sala Sant
Suplent: Un/a regidor/a del partit PSC
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Sisè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

Número: 2021-0414 Data: 22/03/2021

Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

