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Ref.: DMarquez/ 17045

RESOLUCIÓ núm .
Identificació de l 'expedient
Expedient 17/
17/2016 relatiu a prorrogar el contracte privat pel servei de neteja al recinte firal , amb motiu
de la Fira de l’Ascensió de Granollers,
Fets :
En data 20 d’abril de 2016, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat 51/
51/2016,
2016 s'adjudica
el contracte privat pel servei de neteja al recinte firal,
firal, amb motiu de la Fira de l’Ascensió de
Granollers de l’any 2016 i 2017, a l'empresa EMISER VALLÈS , SL,
SL (amb CIF B59422329 i adreça al
C. Can Corts, 20 Bx, codi postal 08401 de Granollers), per una durada de 12 mesos,
mesos amb un període
executiu des del dia 4 de maig de 2016 i fins el 8 de maig de 2016, amb la possibilitat de prorrogar
en 12 mesos més , amb un període executiu del 24 de maig de 2017 i fins el 28 de maig de 2017, i un
import màxim de 5.764,
764 ,02 euros,
euros més 1.210,
210 ,44 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fa un total
de 6.974,
974 ,46 euros IVA inclòs .
Això no obstant, es preveu una modificació del preu del contracte en un 20 per cent, derivat de
l'augment o disminució de la dimensió final de la fira i dels seus espais, d’acord amb el que
s’estableix a l’article VIII del Plec de Clàusules Administratives .
El contracte s'inicia el 4 de maig de 2016 i finalitza, en període executiu, el 8 de maig de 2016.
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 existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de cost
004.
004 .ASCENS,
ASCENS del Pressupost de Granollers Mercat de 2017.
Vist informe tècnic de data 25 d'abril de 2017.
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 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 .
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 IX.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables al contracte privat pel
servei de neteja al recinte firal amb motiu de la Fira de l’Ascensió de Granollers, 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 EMISER VALLÈS,
VALLÈS, SL (amb CIF B59422329 i adreça al C. Can Corts,
20 Bx, codi postal 08401 de Granollers), el contracte privat pel servei de neteja al recinte firal amb
motiu de la Fira de l’Ascensió 2017, per un període executiu amb efectes del dia 24 de maig de 2017
i fins el 28 de maig de 2017,
764 ,02 euros,
euros més 1.210,
210 ,44 euros en concepte
2017 i un import màxim de 5.764,
del 21% d'IVA, el que fa un total de 6.974,
974 ,46 euros IVA inclòs,
inclòs amb la possibilitat d'una modificació
del preu del contracte d'un 20 per cent, segons s’estableix a l’article VIII del plec de clàusules
administratives i 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 EMISER VALLÈS , SL.
SL.
Quart.Quart .- 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, 28 d' abril de 2017

El director general,

El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez

Antoni Casañas Casañas

