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Memòria justificativa
EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA DE LES
CARROSSES PER A LA CAVALCADA REIS DEL MUNICIPI DE MONTMELÓ.
Identificació
Memòria justificativa en relació a la aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques del subministrament en règim d’arrendament sense opció a compra de les
carrosses de la Cavalcada de Reis del municipi de Montmeló.
Necessitat pública que es pretén satisfer i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de Montmeló, que organitza anualment la Cavalcada de Reis, necessita llogar durant 1 any,
amb una pròrroga anual, fins a un màxim de 4 anys, les 3 carrosses dels Reis d’Orient per a la cavalcada que
se celebraran el dia 5 de gener.
L’Ajuntament de Montmeló no disposa de recursos humans ni materials per a la creació i preparació de les
carrosses necessàries per a la realització de la Cavalcada de Reis.
Mitjançant aquest contracte es cobriria la necessitat de disposar del seguici de la Cavalcada de Reis.
Informe
L’Ajuntament de Montmeló, que realitza cada any la Cavalcada de Reis, vol assegurar-se de disposar cada
any d’un seguici diferent, per aquest motiu impulsa el subministrament en règim d’arrendament de 3
carrosses cada any.
El procediment de licitació del subministrament de l'objecte del contracte esmentat, pel seu import, és
mitjançant PROCEDIMENT OBERT no harmonitzat, segons s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
Els plecs administratiu i tècnic serveixen de base per a licitar la proposta considera com a necessària per a
poder desenvolupar l’activitat de la Cavalcada de Reis.
PEC de la proposta
Costos directes
Matèria prima
Mà d’obra
Costos indirectes
Producció
Generals
PEC sense IVA
IVA (21%)
Pressupost d’Execució del Contracte

4.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €
400,00 €
10.000,00 €
2.100,00 €
12.100,00 €

Partida pressupostària
3380 226995 del pressupost vigent
Codi CPV del contracte
El Codi CPV d’aquest contracte és :
34223000-6 Remolcs i semiremolcs
Termini d'execució de les actuacions
El termini màxim d’execució del contracte previst és:
- d’entregar les carrosses com a molt tard el 28 de desembre de 2020 (i posteriors anys en el cas de
realitzar les pròrrogues previstes).
- realitzar la Cavalcada el dia 5 de gener de 2020 (i posteriors anys en el cas de realitzar les
pròrrogues previstes).
- retirada de les carrosses abans del dia 10 de gener de 2020 (i posteriors anys en el cas de realitzar
les pròrrogues previstes).
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Durada del contracte
La proposta de contracte és d’1 any, amb possibilitat de pròrroga anual, fins a un màxim de 4 anys.
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Justificació de la no divisió en lots l’objecte del contracte
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificulta la
correcta execució del mateix, ja que formen part d’un mateix disseny. Per aquest motiu no es contempla la
divisió en lots.
Garantia d'execució del contracte.
El termini de garantia de l’execució del contracte, al ser una activitat l’objecte del qual és el subministrament
d’uns materials pera 1 dia concret, es reduirà a la realització de l’activitat l’esmentat dia, realitzant
comprovacions el dia del lliurament del material.
En el cas d’alguna anomalia s’aplicaran les penalitzacions indicades al Plec de clàusules administratives i
tècniques
Solvència tècnica i professional de les empreses licitadores
Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica iprofessional
segons el plec de clàusules administratives i tècniques i d’acord amb l’article 87 de la LCSP.
Normativa aplicable
Amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i
d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució del contracte
administratiu regit pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, i la normativa sectorial
específica a la qual aquest es remeti per raó de la matèria en cada cas, les establertes en:
a 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 y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, (en endavant, TRLCSP), les normes reglamentàries en matèria de contractació i la resta de
disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les disposicions que
la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc
d’aquella, sigui vigent;
la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta
de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya;
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i llurs normatives concordants i de desplegament els acords i les resolucions sobre el règim
d’atribució de competències, les Bases d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la
Corporació;
la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions que la
despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecció
mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la resta de normativa aplicable.

Montmeló, signat electrònicament
Xavier Ribalaygua Cladellas
Tècnic de Festes, Tradicions, Infància i Joventut
Ajuntament de Montmeló

