Granollers Mercat
c/de les Tres Torres, 18-20 - 08401 Granollers Tel. 93 861 13 90 Fax:93 879 22 92 email: gram@ajuntament.granollers.cat
Ref.: DMarquez/ 19022

RESOLUCIÓ núm .
Identificació de l 'expedient
Expedient 80/
80/2017 relatiu a prorrogar el contracte privat del servei de logística, transport i megafonia,
Lot 2 - Megafonia, de la Fira de l'Ascensió de 2020,
Fets :
En data 28 de febrer de 2018, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat 25/
25/2018,
2018
s'adjudica el contracte privat de serveis de logística,
logística, transport i megafonia de la Fira de l’Ascensió
de 2018 i 2019,
2019 , Lot 2 - Megafonia , a l'empresa SO I LLUM JOAN CARLES,
CARLES, SL,
SL (amb CIF
B64654478 i adreça al carrer Borges Blanques, parcel·la 8, nau 1, PI La Borda, codi postal 08140 de
Caldes de Montbui), amb una durada des de la data d’adjudicació fins a 30 de juny de 2019,
2019 amb la
possibilitat de prorrogar en 12 mesos més,
més i un import màxim de 12.
12.350,
350 ,00 euros,
euros , més 2.593,
593 ,50
euros en concepte del 21%
21% d'IVA,
IVA, el que fa un total de 14.
14.943,
943 ,50 euros,
euros , IVA inclòs .
D'acord amb el que estableix la clàusula IX.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, hi ha
la possibilitat d'exercir la pròrroga de dotze mesos més, fins a 30 de juny de 2020, un cop finalitzat el
període d'execució.
Atès que en data 20 de juny de 2019, l'empresa comunica la seva predisposició a prorrogar el
contracte.
Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d 'aquest contracte al centre de cost 004.
004.ASCENS
, del Pressupost de Granollers Mercat de 2019.
Vist informe tècnic de data 26 de juny de 2019.
Fonaments de dret :
Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local en la promoció
d'activitats econòmiques.
Article 25 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local relatiu a les
competències municipals.
Article 10 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que regula els contractes de serveis.
Article 20 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que regula els contractes privats.
Article 23 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa al termini del contracte i la possibilitat de pròrrogues .
Clàusula IX.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables al contracte privat, pel que
fa al termini del contracte i la possibilitat de pròrroga .

Les instruccions de contractació de Granollers Mercat .
Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers
Mercat, aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004
Resolc :
Primer .- Prorrogar a l’empresa SO I LLUM JOAN CARLES,
CARLES, SL,
SL (amb CIF B64654478 i adreça al
carrer Borges Blanques, parcel·la 8, nau 1, PI La Borda, codi postal 08140 de Caldes de Montbui), el
contracte privat de serveis de logística,
logística, transport i megafonia,
megafonia, Lot 2 - Megafonia , de la Fira de
l'Ascensió de 2020,
2020 , per un període executiu amb efectes del dia 1 de juliol de 2019 i fins a 30 de
juny de 2020,
2020 i un import màxim de 6.175,
175 ,00 euros,
euros més 1.296,
296 ,75 euros en concepte del 21% d'IVA,
el que fa un total de 7.471,
471 ,75 euros,
euros IVA inclòs,
inclòs d'acord amb els plecs de clàusules administratives i
tècniques que regeixen el contracte i els fets i fonaments de dret invocats .
Segon.Segon Publicar l'acord de la pròrroga mitjançant anunci en el perfil del contractant de la web de
Granollers Mercat (www
www.
www .canmuntanyola .cat),
cat d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 del
TRLCSP.
Tercer .- Notificar l’acord a SO I LLUM JOAN CARLES , SL.
SL
Granollers, 27 de juny de 2019
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