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/ 17108

RESOLUCIÓ núm . 90/2017
Identificació de l 'expedient
Expedient 80/
80/2017 relatiu a iniciar l'expedient de licitació del contracte privat de SERVEIS DE
LOGÍSTICA, TRANSPORT I MEGAFONIA DE LA FIRA DE L’ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, amb
possibilitat de pròrroga per a l'edició de 2020,
Fets :
Una de les funcions de Granollers Mercat prevista en l 'article 4 dels Estatuts és la promoció de fires a
Granollers. L'organització de la Fira de l'Ascensió al parc firal ha estat organitzada per Granollers
Mercat en els darrers anys, i és una de les actuacions previstes en el Programa d'Actuació del
mandat i en el de l'entitat per a l'any 2018.
La contractació d'empreses de serveis per muntar i organitzar la fira de l'Ascensió ha estat la forma
de gestió desenvolupada per Granollers Mercat des de la seva creació com a entitat pública
empresarial. Atès que el resultat d'aquesta forma de gestió de la fira de l'Ascensió ha estat
satisfactori, es proposa continuar amb aquesta fórmula de gestió.
És necessari contractar els serveis d'empreses proveïdores de la logística, el transport i la megafonia
que necessita la Fira de l'Ascensió, d'acord amb el mateix model de fira i la dimensió aproximada
que aquesta ha tingut en les darreres edicions al parc firal de Granollers .
L'objecte d'aquest contracte de serveis és la logística, el transport i la megafonia que necessita la
Fira de l'Ascensió per al seu normal funcionament.
El preu de licitació és de 25.
25.666,
666 ,25 € a l'any, IVA exclòs, en dos lots. El valor estimat del contracte
és de 84.
84.698,
698 ,63 €, IVA exclòs. El lot 1, corresponent al servei de logística i transport, té un preu de
licitació de 19.
19.166,
166 ,25 €, IVA exclòs. El lot 2, corresponent al servei de megafonia, té un preu de
licitació de 6.500,
500 ,00 €, IVA exclòs.
La durada del contracte serà des de la data d'adjudicació fins al 30 de juny de 2019, amb possibilitat
de pròrroga de 12 mesos més, fins a 30 de juny de 2020.
El procediment d'adjudicació previst és el de concurs obert i tramitació ordinària, i el contracte serà
adjudicat a l'oferta econòmica més avantatjosa d'entre les que presentin la millor proposta
d'actuacions a realitzar.
Atès el que disposa l’art. 25, h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local relatiu a les competències municipals en promoció de l 'activitat turística d'interès i àmbit local.
Atès el que disposa l'article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local
en la promoció d'activitats econòmiques.
Atesa la previsió d'aquesta despesa dins del centre de cost 004.
004.ASCENS,
ASCENS del Pressupost de
Granollers Mercat a aprovar per a l’exercici 2018 i següents.
Atès que el responsable del contracte serà el senyor Jordi Táboas Suárez, d’acord a l’art. 52 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vist informe tècnic de data 2 de novembre de 2017.
Fonaments de dret
Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local relatiu a les
competències municipals.
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.
Articles 22 i 109 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 a la necessitat i justificació de la contractació a
realitzar.
Article 52 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 a la designació del responsable del contracte.
Articles 157 a 161 del TRLCSP, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .
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 .- Iniciar l’expedient licitatori per a l'adjudicació del contracte privat de serveis de logística,
transport i megafonia de la Fira de l'Ascensió de Granollers dels anys 2018 i 2019, per un import de
licitació anual de VINTVINT -I-CINC MIL SISSIS-CENTS SEIXANTA SIS EUROS AMB VINTVINT-I-CINC
CÈNTIMS (25.
25.666,
666 ,25 €), més IVA, en dos lots, a adjudicar per procediment obert i tramitació
ordinària, d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.
Segon.Segon Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d’adjudicació .
Tercer.Tercer Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Táboas Suárez, director de
Granollers Mercat, d'acord amb l'article 52 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart.Quart Publicar l'anunci de licitació al BOP de Barcelona i al perfil del contractant de la web de
l’entitat, www.canmuntanyola.cat, juntament amb els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de
clàusules administratives particulars que regulen el contracte .
Granollers, 6 de novembre de 2017

El director general,

El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez

Antoni Casañas Casañas

