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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                                    

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

ExpedientExpedientExpedientExpedient     12121212////2016201620162016 relatiu a addenda a la pròrroga del contracte privat de serveis pel lloguer i 
muntatge d’estands exteriors al recinte firal, en el marc de la Fira de l’Ascensió 2017, per la qual es 
modifica, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives en el seu apartat VIII ,

FetsFetsFetsFets    ::::

El Programa d'Actuació de Granollers Mercat per a 2017 preveu que l'entitat pública empresarial 
organitzi la Fira de l’Ascensió al parc firal .

Atès que el parc firal no disposa d’estructures cobertes per allotjar els expositors i la resta d'activitats 
que s'inclouen tradicionalment en aquest certamen, és necessari contractar el servei de lloguer i 
muntatge d’estands exteriors.

En data 12 d'abril de 2016, s’adjudica a l’empresa 2003, SA, el servei de lloguer i muntatge dels 
estands exteriors que ocuparan una superfície de 550 m2, per un import màxim de 16.720 euros, a 
raó de 30,40 euros/m2, per a l’any 2016 i amb la possibilitat de prorrogar un any més.

En data 26 d'abril de 2017, es resol prorrogar a l’empresa 2003, SA, el servei de lloguer i muntatge 
dels estands exteriors que ocuparan una superfície de 550 m2, per un import màxim de 16.720 
euros, a raó de 30,40 euros/m2.

Això no obstant, es preveu una modificació del contracte en la superfície total màxima de metres 
quadrats a instal·lar, en un 30 per cent, segons la dimensió final de la fira, la comercialització de 
metres quadrats i les raons de caire tècnic que puguin haver, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article VIII del plec de clàusules administratives .

En data 11 de maig de  2017, veient l’increment de sol·licitud d’estands exteriors en el sector de 
l’automoció (7 estands de 3x3), més el sector agroalimentari (11 de 3x3), es veu la necessitat 
d’incrementar la quantitat de metres quadrats dels estands exteriors efectivament adjudicats en el 
contracte inicial.

És per això que s’augmenta els metres quadrats efectivament adjudicats en 165 metres quadrats 
més, al mateix preu per m2, fruit de la modificació proposada per tal d’acollir amb les condicions 
necessàries els expositors dels sectors d’automoció i agroalimentari . 

Atès que aquesta modificació no suposa una modificació substancial del contracte, d’acord amb el 
que estableixen els articles 105 a 107 del TRLCSP.

Atès el que disposa l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
relatiu a les competències municipals i particularment a l’apartat i ).

Atès que la despesa corresponent està prevista al centre de cost 004004004004....ASCENSASCENSASCENSASCENS del Pressupost de 
Granollers Mercat per a l’exercici  2017.

Vist informe tècnic de data 11 de maig de 2017.



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 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 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei  
27/2013, de 27 de desembre.

Clàusula VIII del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables al contracte privat de 
serveis per al lloguer i muntatge d'estands exteriors    al recinte firal amb motiu de la Fira de l’Ascensió 
de Granollers, pel que fa a la modificació del contracte.

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 .-.-.-.-    Aprovar la modificació a l’alça de la pròrroga del contractemodificació a l’alça de la pròrroga del contractemodificació a l’alça de la pròrroga del contractemodificació a l’alça de la pròrroga del contracte privat de serveis pel lloguer d'
estands exteriorsestands exteriorsestands exteriorsestands exteriors al recinte firal, en un 30303030,,,,00000000    %%%%, per import de    5555....016016016016,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més 1111....053053053053,,,,36363636    euroseuroseuroseuros 
en concepte del 21212121%%%%    d’IVAd’IVAd’IVAd’IVA, el que fa un total de    6666....069069069069,,,,36363636    euros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòs, corresponent a 
l’augmentl’augmentl’augmentl’augment  de 165165165165    mmmm2222    d’estands exteriorsd’estands exteriorsd’estands exteriorsd’estands exteriors  durant la Fira de l’Ascensió deFira de l’Ascensió deFira de l’Ascensió deFira de l’Ascensió de     2017201720172017, prorrogat a l’empresa 
2003200320032003,,,,    SASASASA, en data 26 d'abril de 2017, per import total de 16.720,00    euros més IVA, el que dona un 
import màxim de la totalitat de la contractació, inclosa la modificació especificada, de 21212121....736736736736,,,,00000000    
euroseuroseuroseuros, més 4444....564564564564,,,,56565656    euroseuroseuroseuros en concepte del    21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA, d’acord amb el que estableix l’apartat VIII 
dels plecs de clàusules administratives del contracte i d’acord amb els fets i fonaments de dret 
exposats.

SegonSegonSegonSegon.- Publicar l'acord de la modificació a l'alça 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 .-.-.-.-    Annexar com addenda a l’expedient 12/2016, la modificació del contracte....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar l’acord a 2003200320032003,,,,    SASASASA....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació. Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un 
mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . No obstant 
això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

Granollers, 15 de maig de 2017

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Antoni Casañas Casañas




