AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP 2018/1047

PROCEDIMENT
Aprovació de la necessitat del concurs de projectes per al disseny del nou vestuari dels
gegants de La Patum de Berga (SEC Contractació administrativa – Altres 2018/4)
MOTIVACIÓ
1. Vist que la subsecció 7a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP), 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,
regula les normes especials aplicables als concursos de projectes.
2. Vist que l’article 187 de la subsecció 7a de la LCSP assenyala que en allò que no preveu la
mateixa, els concursos de projectes es regiran per les normes del procediment restringit en
cas que es limiti el nombre de participants, i en cas contrari del procediment obert, en tot allò
que no siguin incompatibles i, també, per les disposicions reguladores de la contractació de
serveis.
3. Vist que l’article 116.1. sobre l’iniciació i el contingut de l’expedient de contractació de la
LSCP assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28
d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
4. Atesa la diligència d’ordre d’iniciació de l’expedient de Participació i Festes 2018/10,
ordenada per la regidora de Cultura, Festes, TIC, Cooperació i Joventut, Mònica Garcia
Llorens, en data de 5 de setembre de 2018, relativa al concurs de projectes per al disseny
del nou vestuari dels gegants de La Patum de Berga, que es transcriu a continuació, i que
consta en l’expedient:
Atès que la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Berga té la intenció de dur a terme la renovació dels vestits
dels gegants de La Patum.
En ús de les facultats que les disposicions m’atribueixen ORDENO la tramitació de l’expedient relatiu al concurs
de projectes per al disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum de Berga, tot això de conformitat
amb el previst en la subsecció 7a sobre normes especials aplicables als concursos de projectes 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,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altra
normativa concordant.
Berga, 5 de setembre de 2018
Mònica Garcia i Llorens
Regidora de Cultura, Festes,
TIC, Cooperació i Joventut

Marta Planas Vilafranca
Tècnica de Participació ciutadana i Festes

5. D’acord amb el que disposa l’article 79 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 149 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Berga, se sol·liciten aquells informes que siguin preceptius per
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disposicions legals i aquells que es considerin necessaris per a resoldre sobre el fons de
l’assumpte.
6. Atès l’informe de Participació ciutadana i Festes que es transcriu a continuació, i que consta
en l’expedient:
Antecedents i justificació del concurs
El maig de 2016, en motiu de la commemoració del 150è aniversari dels Gegants Vells i el 125è dels Gegants
Nous, es va organitzar una exposició de peces històriques dels gegants de La Patum que contenia, entre
d’altres, la col·lecció dels vestits des del 1866.
En la història recent de La Patum, el vestuari dels gegants s’ha renovat en cinc ocasions: el 1927, el 1957-1959,
el 1978, el 1991 i el 2009. No obstant això, la renovació del 1927 va marcar una línia que, amb pocs canvis, ha
perdurat fins a l’actualitat.
Enguany, l’Ajuntament de Berga i la comparsa dels Gegants promouen, per primera vegada, un concurs de
projectes per al disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum, amb la finalitat de poder renovar els actuals
vestits, del 2009, ja malmesos pel seu ús, però també contribuir a l’ampliació del patrimoni relacionat amb la
festa, entenent que també el vestuari és un reflex del moment històric en el qual es realitza i per tant contribueix
a l’evolució de la mateixa festa.
Competència
L’Ajuntament té competència en aquesta matèria, d’acord amb l’article 25.2 de la LRBRL i l’article 25.2 de la
LRSAL, que estableix com a competència pròpia ‘la promoció de la cultura i equipaments culturals’.
En concret, la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural assenyala que la societat civil, que crea, organitza i transmet cultura, ha d’ésser
objecte d’una atenció especial, ja que, gràcies al seu esforç i a les seves iniciatives, no només es conserva un
patrimoni de gran importància, sinó que s’impulsa una manera de concebre la cultura com a element de
participació i de decisió summament enriquidors per a la ciutadania.
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per cultura popular i tradicional el conjunt de les manifestacions de la
memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant passades com presents. La cultura popular i tradicional
inclou tot el que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les
festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions festives, les
creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres manifestacions que tenen caràcter popular
i tradicional, i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans.
Marc normatiu
De conformitat amb el previst en la subsecció 7a sobre normes especials aplicables als concursos de projectes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), 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, són concursos de projectes els procediments encaminats a l’obtenció de
plans o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria i el processament de
dades, a través d’una selecció que, després de la corresponent licitació, s’encomana a un jurat.
Els concursos de projectes poden ser de dos tipus:
a. Concursos de projectes organitzats en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de
serveis, en els quals eventualment es podran concedir premis o pagaments.
El contracte de serveis que resulti del concurs de projectes, a més, també pot tenir per objecte la
direcció facultativa de les obres corresponents, sempre que així s’indiqui en l’anunci de licitació del
concurs.
b. Concursos de projectes amb premis o pagaments als participants.
El present cas, el concurs per al disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum, s’adequa al tipus b, atès
que no s’organitza en el marc d’un procediment d’adjudicació ulterior d’un contracte de serveis.
De conformitat amb l’article 184 de la LCSP, l’àrea de Festes elaborarà les bases del concurs, tenint en compte
que les normes relatives a l’organització d’un concurs de projectes s’han d’establir d’acord amb el que regula la
present subsecció i s’han de posar a disposició dels qui estiguin interessats a participar-hi; en cas que s’admetin
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premis o pagaments, les bases del concurs han d’indicar, segons el cas, la quantitat fixa que s’ha d’abonar en
concepte de premis o bé en concepte de compensació per les despeses en què hagin incorregut els participants;
i la valoració de les propostes s’ha de referir a la seva qualitat i els seus valors tècnics, funcionals,
arquitectònics, culturals i mediambientals.
En relació amb la quantia fixa prevista en concepte de premis, es proposa un import de 2.000,00€. En aquest
sentit, l’expedient de contractació caldrà que inclogui l’informe d’Intervenció en relació amb el percentatge que
suposa la contractació respecte als recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per contractar i, posteriorment, la retenció de crèdit corresponent i l’acreditació del crèdit suficient i
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del concurs de projectes.
Així mateix, de ser favorable la fiscalització prèvia i una vegada es disposi de les bases que han de regir
l’organització i el desenvolupament del concurs, l’expedient de contractació caldrà que inclogui l’informe de
Secretaria.
Respecte al contingut de les bases del concurs de projectes, de conformitat amb el punt tercer de la disposició
addicional quinzena de la LCSP, es proposa no exigir la presentació de les propostes utilitzant mitjans
electrònics, atès que un dels documents que es preveu necessari presentar en resposta a l’anunci de licitació,
les mostres dels teixits, detalls i decoracions, no possibilita la seva presentació electrònica.
És el que informo als efectes oportuns.
Berga, 5 de setembre de 2018
Marta Planas Vilafranca
Tècnica de Participació ciutadana i Festes

7. Atès l’informe d’Intervenció que es transcriu a continuació, i que consta en l’expedient, en el
qual es justifica el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar:
Per poder portar a terme la despesa del concurs de disseny del nou vestuari dels gegants de La Patum de Berga
per import de 2.000,00 €, hi ha suficient consignació, dins del nivell de vinculació jurídica, a la partida
pressupostària 21.33801.2211 del vigent pressupost general de la Corporació per l’any 2017, aprovat pel ple de
la Corporació en sessió de data 20 d’abril de 2017, i prorrogat per l’any 2018.
D’acord amb allò que disposa en la Disposició Addicional Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a l’article 67.2.10 del
Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel ple de la Corporació, en sessió de data 3 de maig de 2012, i demés
normativa concordant, l’òrgan competent per aprovar aquesta despesa és l’Alcalde, ja que no arriba al 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost de 2015, ni supera els 6.000.000,00 €.
No obstant, per Decret d’Alcaldia 2015/641 de data 25 de juny de 2015, aquesta competència va ser delegada
en la Junta de Govern Local.
Berga, 31 de juliol de 2018
Florenci Torrents Gonfaus
Interventor Acctal.

8. De conformitat amb l’establert en la disposició addicional segona sobre les competències en
matèria de contractació de les entitats locals 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, atès que el valor estimat o quantia fixa prevista en concepte de premi pel present
concurs és de 2.000,00€, i per tant no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 6 milions d’euros. Atès la necessitat d’adoptar aquest acord amb
immediatesa per poder redactar tota la documentació necessària per en el se cas, aprovar el
contracte i realitzar el concurs i la necessitat posterior de confeccionar els vestits, tot això
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amb la suficient anterioritat a la Patum 2019 correspondrà a l’Alcaldessa l’adopció d’aquest
acord de conformitat amb la cartipàs municipal vigent.

DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL:
Primer.- Aprovar la necessitat del Concurs de projectes per al disseny del nou vestuari dels gegants
de La Patum de Berga, de conformitat amb el previst en la subsecció 7a sobre normes especials
aplicables als concursos de projectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i iniciar l’expedient de contractació del concurs de projectes esmentat, que no preveu un
procediment d’adjudicació ulterior d’un contracte de serveis.
Segon.- Ordenar la redacció de les bases que han de regir l’organització i el desenvolupament del
concurs de projectes.
Tercer.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant d’acord amb l’article 116.1. sobre l’iniciació
i el contingut de l’expedient de contractació de la LSCP, que assenyala que la subscripció de
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
Quart.- Peu de recursos. “Us informo que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via
administrativa. No obstant això les resolucions i actes de tràmit que decideixin directa o indirectament sobre el
fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudicis
irreparables a drets i interessos legítims, podran ser objecte de la interposició del recurs potestatiu de reposició o
en el seu cas alçada, que s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previst en
els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.”
DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’alcaldessa, Montserrat
Venturós Villalba dicta aquest acte i signa la seva documentació, d’ordre i amb el seu vistiplau, a
Berga, el dia 5 de setembre de 2018.
L’alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari,
Marc Portell i Peipoch
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