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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 27 de setembre
de 2019, va adoptar el següent acord:
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L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat realitza al llarg de l’any un conjunt
d’activitats en col·laboració del teixit associatiu de la ciutat. Per aquest motiu
requereix contractar equips de so i de llum per poder cobrir les activitats que es
realitzen a la via pública i a les dependències municipals.
La cavalcada de Reis és un espectacle que requereix una gran quantitat de
mitjans humans i materials que l’Ajuntament ha decidit portar a licitació de
manera externalitzada, donat que no disposa de recursos per a la gestió
d’aquesta tipologia de servei, que implica un gran nombre d’efectius tant de
personal especialitzat.
La Directora de Cultura ha emès informe justificatiu de la necessitat de dotar
aquest servei amb un contracte obert amb una durada que va des de la seva
adjudicació al 30 de gener de 2020 amb la possibilitat d’una pròrroga per una
edició més ( 2020-21).
El pressupost base de licitació màxim per al període 2019-2020 del present
contracte és de 109.662,30€ (IVA inclòs).
El procediment de licitació és el procediment obert ordinari.
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, 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 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte
administratiu de serveis i subjecte a tramitació ordinària.
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la
Intervenció municipal.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei per a la
realització de la cavalcada de Reis 2020 en el període que va des de la seva
adjudicació fins al 30 de gener de 2020, susceptible d’una pròrroga, per un
import màxim de 90.630,00€, més 19.032€ en concepte d’IVA (21%), (total
109.662,30€), a càrrec de la partida pressupostària municipal en vigor nº
33.33402.22609, despeses de dinamització cultural, d’acord amb la distribució
màxima de la despesa en les següents anualitats:
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
33.33402.22609
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DINAMITZACIÓ
CULTURAL
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IMPORT
3.025,00€
106.637,30€
109.662,30€
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Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost
municipal per l’any 2020, amb caràcter definitiu.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al
servei per a la realització de la cavalcada de Reis 2020 en el període que va
des de la seva formalització fins al 30 de gener de 2020 per un import màxim
de 109.662,30 euros; 90.630,00€ més 19.032,30 en concepte d’IVA (21%).
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63,
135 i següents de la LCSP.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

