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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                                    

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     86868686////2017201720172017 relatiu a prorrogar el contracte privat de serveis per a la direcció de les fires del joc 
de taula de 2020,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 5 de març de 2018, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat 26262626////2018201820182018, 
s'adjudica el contracte privat de serveiscontracte privat de serveiscontracte privat de serveiscontracte privat de serveis     per a la direcció de les fires del joc de taulaper a la direcció de les fires del joc de taulaper a la direcció de les fires del joc de taulaper a la direcció de les fires del joc de taula , a Oriol ComasOriol ComasOriol ComasOriol Comas    
i Comai Comai Comai Coma (amb DNIDNIDNIDNI    37729485377294853772948537729485DDDD i adreça al carrer Josep Anselm Clavé, 4 1r 1a, codi postal 08002 de 
Barcelona), amb efectes des de la data defectes des de la data defectes des de la data defectes des de la data d''''adjudicació i fins aadjudicació i fins aadjudicació i fins aadjudicació i fins a    31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2019201920192019, amb laamb laamb laamb la    
possibilitat de prorrogar enpossibilitat de prorrogar enpossibilitat de prorrogar enpossibilitat de prorrogar en    12121212    mesos mésmesos mésmesos mésmesos més, i un import màxim de 50505050....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    mésmésmésmés    10101010....500500500500,,,,00000000    
euroseuroseuroseuros en concepte del    21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, el que fa un total de 60606060....500500500500,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA 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 d'un any un cop finalitzat el període d'execució.

Atès que en data 10 de novembre de 2019, l'interessat comunica la seva predisposició a prorrogar el 
contracte.

Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte als centres de cost 
004004004004....DIRFIRDIRFIRDIRFIRDIRFIR i 004004004004....JUGATUJUGATUJUGATUJUGATU, del Pressupost de Granollers Mercat aprovat inicialment per a l’any 
2020.

Vist informe tècnic de data 12 de novembre de 2019.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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 de 
serveis per a la direcció de les fires del joc de taula, pel que fa al termini del contracte i la possibilitat 
de pròrroga.

72/2019



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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Prorrogar al Sr. Oriol Comas i ComaOriol Comas i ComaOriol Comas i ComaOriol Comas i Coma, (amb    DNIDNIDNIDNI    37729485377294853772948537729485DDDD i adreça al carrer Josep Anselm 
Clavé, 4 1r 1a, codi postal 08002 de Barcelona), el contracte privat de serveis per a la direcciócontracte privat de serveis per a la direcciócontracte privat de serveis per a la direcciócontracte privat de serveis per a la direcció    de lesde lesde lesde les    
fires del joc de taulafires del joc de taulafires del joc de taulafires del joc de taula  dededede    2020202020202020, per un període executiu amb efectes del dia 1 de gener de 2020 i fins el 
31 de desembre de 2020, i un import màxim de 25252525....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més    5555....250250250250,,,,00000000    euroseuroseuroseuros en concepte del 
21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, el que fa un total detotal detotal detotal de    30303030....250250250250,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs, d'acord amb els plecs de clàusules 
administratives i tècniques que regeixen el contracte i els fets i fonaments de dret invocats .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Publicar l'acord de la pròrroga mitjançant anunci en el perfil del contractant de la web de 
Granollers Mercat (wwwwwwwwwwww....canmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyola ....catcatcatcat), d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 del 
TRLCSP.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar l’acord a Oriol Comas i Coma. 

Granollers, 15 de novembre de 2019

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Alfred Lacasa Tribó


